
A contribuição da FAO para esse im-

portantíssimo encontro é o relatório 

Water stress and human migration: a 

global, georeferenced review of empi-

rical research [Escassez de água e imi-

gração humana: uma revisão global e 

georreferenciada da pesquisa empírica]. 

Trata-se de um exaustivo estudo sobre 

as relações entre as imigrações e a es-

cassez de água – contribuição necessá-

ria ao debate central do fórum, que é o 

compartilhamento da água.

Conseguir que a água seja um tema 

cotidiano na vida dos cidadãos – não a 

água como alimento líquido, e sim como 

assunto, preocupação, consciência. Esse 

é o desejo de Ricardo Andrade, diretor 

executivo da oitava edição do Fórum 

Mundial da Água. “Tem pessoas que 

acreditam que a origem da água é a 

torneira, que a água limpa depende da 

limpeza dos canos que a transportam. 

São pessoas que não são conscientes da 

importância de cuidar da água”, decla-

rou recentemente Andrade.

O 8º Fórum acontecerá em Brasília, 

de 18 a 23 de março – pela primeira 

vez no Hemisfério Sul. A capital do Brasil 

tem seu centro diplomático reconhecido 

pela Unesco como Patrimônio da Huma-

nidade e terá a oportunidade de fortale-

cer seu sistema de gestão dos recursos 

hídricos, o que será um dos principais 

legados do fórum para a cidade anfitriã.

Uma comissão dirigida por Torkil 

Jønch Clausen definiu como tema cen-

tral do encontro o lema “Compartilhan-

do água”, um guarda-chuva para pro-

postas, debates, avaliações e decisões 

sobre assuntos atuais desse campo, 

como os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável das Nações Unidas, assim 

como todos os tópicos relacionados ao 

tema “água” que surgiram no Acordo de 

Paris de 2015.

Esta oitava edição se caracteriza por 

ser uma plataforma aberta, transparente, 

que fomenta a participação. Entre seus 

objetivos está estimular o intercâmbio 

de experiências entre os países com me-

lhores práticas políticas e de gestão inte-

grada de recursos hídricos, justamente o 

tema do fórum: “Compartilhando água”.

Além disso, busca-se aumentar a 

conscientização do público sobre a água 

e seu papel no desenvolvimento socioe-

conômico e na qualidade de vida no pla-

neta. Por meio do fórum também há a 

expectativa de criar novos compromissos 

políticos que coloquem a água na lista 

de prioridades de instituições decisórias.

CONSELHO MUNDIAL DA ÁGUA
Fundado em 1966, em sua sede ge-

ral permanente na cidade francesa de 

Marselha, o Conselho Mundial da Água 

é uma plataforma internacional que reú-

ne quase quatrocentas instituições de 

setenta países de todos os cantos do 

mundo. Representa uma comunidade hí-

drica plural, que inclui representantes de 

organizações internacionais, governos, 

iniciativa privada, ONGs e associações 

de usuários de água, e pessoas do meio 

acadêmico. A cada três anos, o Conse-

lho Mundial da Água organiza o Fórum 

Mundial da Água, em estreita colabo-

ração com o país anfitrião, neste caso 

o Brasil, para contribuir com o diálogo 

sobre o processo de tomada de decisões 

em relação à água em nível mundial, 

buscando o uso racional e sustentável 

desse recurso. Até hoje, o fórum acon-

teceu em Marrakesh (Marrocos, 1997), 

Haia (Holanda, 2000), Quioto (Japão, 

2003), Cidade do México (México, 2006), 

Istambul (Turquia, 2009), Marselha (Fran-

ça, 2012) e Gyeongju e Daegu (Coreia do 

Sul, 2015). Seu alcance político, técnico 

e institucional, com participação de ato-

res de diferentes setores, faz dele um 

dos eventos de maior importância para 

a agenda internacional da água.

Benedito Braga, presidente do Con-

selho Mundial da Água desde 2012, ad-

verte, antes mesmo do encontro, que 

não há uma solução mágica para os pro-

blemas associados à água e que a água 

tratada não pode ser gratuita, porque le-

var água de qualidade à população tem 

seus custos.

“A água não pode ser oferecida de 

forma gratuita porque está na natureza; 

precisamos tratá-la para que chegue à 

população. Na natureza, até mesmo do 

rio mais limpo, a água não está necessa-

riamente pronta para ser distribuída de 

forma segura. Assim, são necessários in-

vestimentos em infraestrutura e serviços 

para levá-lo a cabo. E essas ações cus-

tam dinheiro, é preciso pagar por isso”, 

opina Braga.

De 18 a 23 de março, em Brasília, a FAO participará do 8º Fórum Mundial da Água, encontro trianual que pretende conscientizar a 
população sobre a importância desse recurso natural e sobre as razões pelas quais o abastecimento de água deve ser cobrado

Compartilhar a água
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No Nordeste brasileiro, 
funcionam mais de 1 
milhão de cisternas 
que armazenam água 
de chuva, uma medida 
que ajuda milhares de 
famílias a aliviar os 
piores efeitos da seca e 
reviver suas terras.
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A preocupação em torno da possibilidade de que o 

desenvolvimento humano e as mudanças climá-

ticas estejam levando os recursos de água a alcançar 

seus limites faz muitas pessoas se referirem à água 

como “o novo petróleo”. Esse termo aparece no mo-

mento em que empresas e investidores se esforçam 

cada vez mais para assegurar o acesso a recursos hí-

dricos, diante da perspectiva de aumento dos preços e 

um auge exponencial da escassez.

Contudo, essa comparação, própria dos mercados, 

entre o petróleo e a água como matérias-primas 

ignora uma diferença crucial entre ambos: o petróleo 

pode ser substituído por outras fontes de energia. 

Os milhões de pessoas em todo o mundo que hoje 

enfrentam a escassez sabem bem que a água não 

tem substituto. Apesar de ser uma fonte renovável 

cuja quantidade se mantém estável em nível global, 

sua disponibilidade pode variar segundo o lugar e 

o momento, fato que tem sido exacerbado pelas 

consequências do aumento do consumo e da piora 

da qualidade da água. Para que se compreenda a 

gravidade da situação, a Cidade do Cabo oferece 

um bom exemplo: seus habitantes enfrentaram a 

pior seca do último século e agora temem perder o 

abastecimento de água potável no fim deste ano.

Tudo indica que problemas como esses serão 

cada vez mais frequentes: a disputa por água se 

intensificará pouco a pouco conforme o aumento da 

população mundial, que se aproximará dos 9 bilhões 

de pessoas em 2050. Soma-se a esse cenário a 

sombra das mudanças climáticas. Para cada 1 °C de 

aumento na temperatura do planeta, calcula-se que 

500 milhões de pessoas sofrerão uma queda de 20% 

na disponibilidade de recursos de água doce.

Já é hora de todos perceberem que nossa 

exploração dessa fonte renovável tem um limite e que 

devemos aprender a usá-la de forma mais sensata. 

A escassez de água ameaça a segurança alimentar 

e a nutrição. Se esse problema não for atacado de 

modo eficaz, pode gerar conflitos e colocar em risco 

ecossistemas e meios de subsistência. Em 2015, mais 

de 660 milhões de pessoas no mundo não tinham 

acesso à água potável tratada.

A escassez hídrica e as secas são uma ameaça para 

a saúde humana, animal e vegetal, pois desencadeiam 

fenômenos migratórios, como demonstrou 

recentemente a Organização das Nações Unidas para 

a Alimentação e a Agricultura (FAO) e a Associação 

Mundial para a Água, em estudo que vincula 

movimentos migratórios à redução da produtividade 

agrícola relacionada à escassez de água.

As secas estão se convertendo em um 

fenômeno cada vez mais comum; é extremamente 

necessário contar com enfoques proativos que 

busquem melhorar a gestão dos recursos hídricos. 

Não podemos evitar que aconteça uma seca, mas 

podemos evitar que a seca derive para a fome. O 

Brasil é um bom exemplo nesse sentido: em 2003, o 

governo brasileiro lançou um programa destinado a 

construir 1 milhão de cisternas para armazenar água 

de chuva na região Nordeste do país. Os custos de 

instalação de cada pequena cisterna não chegaram a 

US$ 1 mil e permitiram às famílias ter acesso à água 

potável durante os meses de seca.

A FAO incidirá sobre esses problemas na medida 

em que vai assumindo a liderança conjunta do Grupo 

Mundial sobre Migração da ONU, junto à Organização 

Internacional para as Migrações em 2018.

Como organismo codiretor do Grupo Mundial 

sobre Migração, papel que compartilha com a 

Organização Internacional para as Migrações, a 

FAO advoga por uma migração segura, ordenada 

e estável, de forma que possa contribuir para o 

desenvolvimento econômico e melhorar a segurança 

alimentar e a vida das pessoas tanto nos países de 

origem como nos de acolhida.

A FAO precisa desempenhar um papel fundamental 

de proporcionar às populações rurais uma alternativa 

à imigração, criando comunidades rurais mais fortes 

e resilientes à escassez de água e ampliando as 

oportunidades de subsistência. A migração deveria ser 

uma escolha, e a não a única opção viável.

São muitas as razões para a escassez de água. 

O desenvolvimento econômico e o aumento da 

população fizeram o consumo de água crescer duas 

vezes mais rápido que a população mundial no século 

passado. Uma gestão deficiente dos recursos hídricos 

e a ausência de investimento nesse setor também 

contribuíram para a situação atual, em que os recursos 

não estão ao alcance daqueles que deles necessitam.

A agricultura é, ao mesmo tempo, causa e vítima 

da escassez de água. Representa aproximadamente 

70% das extrações de água doce. A agricultura por 

irrigação gera 40% das colheitas, mas é o setor sobre 

o qual recai 84% do impacto econômico da seca. 

Levando em conta as condições atuais, a agricultura 

terá de produzir cerca de 50% mais de alimentos em 

2050. Como consequência de uma dieta que prioriza 

carne e laticínios – produtos que requerem grandes 

quantidades de água para serem produzidos –, a 

pressão sobre a água aumentará ainda mais.

É necessário que a solução inclua uma reforma 

da agricultura. A comunidade internacional criou 

um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

específico dedicado à água e incluiu metas concretas 

para melhorar a gestão desse recurso natural 

fundamental para todos os outros ODSs.

As medidas adotadas para produzir mais com 

menos água e reduzir as perdas do setor agrícola 

trazem também outros benefícios, incluindo aspectos 

relacionados à pobreza extrema, fome, desnutrição 

e mudanças climáticas. Essas medidas e estratégias 

deverão abordar o uso da água, a produção agrícola, 

a segurança alimentar e as mudanças climáticas de 

forma integrada. O Marco Mundial sobre Escassez 

de Água na Agricultura (Global Framework on Water 

Scarcity in Agriculture – Wasag), liderado pela FAO 

e apresentado durante a Conferência da ONU sobre 

Mudanças Climáticas que aconteceu em Marrakesh, 

reúne as mentes mais brilhantes na gestão de 

recursos hídricos e agricultura, com a finalidade de 

desenhar tais estratégias.

Também resultará de grande ajuda que se adotem 

medidas relacionadas à perda e ao desperdício 

de alimentos. Uma pesquisa realizada pela FAO 

demonstrou que a quantidade de alimentos produzidos 

que não são consumidos chega a 1,3 bilhão de 

toneladas anuais – e que a quantidade de água 

desperdiçada nesse processo equivale ao Lago Léman. 

Se queremos economizar água, devemos abordar o 

desperdício de alimentos ao longo de toda a cadeia 

de valor, desde a granja até o prato, e desde a 

nascente até o mar. Se a isso somarmos um consumo 

responsável e dietas mais sustentáveis, os recursos 

hídricos, os terrenos e a terra serão beneficiados (sem 

mencionar que, além disso, conseguiremos reduzir as 

emissões de gases de efeito estufa).

O setor privado é peça-chave nesse quebra-

cabeça. As empresas já conhecem os possíveis 

impactos em seus resultados (em 2016, as maiores 

empresas do mundo reportaram perdas de US$ 14 

bilhões por problemas relacionados à água). É preciso 

atraí-las para essa missão se quisermos garantir uma 

colaboração de todos os setores.

Há muito por fazer, como sublinhou a FAO em seu 

relatório à presidência alemã do G20 em 2017: desde 

a modernização dos planos de irrigação até a melhora 

dos sistemas de abastecimento de água, assim como 

apostar nos sistemas de dados e informação sobre 

recursos hídricos. Todas as ferramentas necessárias 

estão à nossa disposição.

Agora que a comunidade internacional se propõe 

a participar do Fórum Mundial da Água que acontece 

em Brasília em março, a mensagem não pode ser 

outra: devemos atuar unidos e com precisão para 

utilizar a água de forma sensata, garantindo assim a 

possibilidade de erradicar a fome. 

*José Graziano da Silva é diretor-geral da FAO.

Devemos atuar para usar esse recurso de forma sensata

Por José Graziano da Silva*

A água, “o novo petróleo”, não tem substituto
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Cobertura de serviços básicos de água potável

A água potável no mundo

Fonte: FAO, 2016, Aquastat.

Em 2015, 181 países 
atingiram uma 
cobertura de pelo 
menos 75% nos 
serviços básicos de 
água potável

Fonte: Organização Mundial da Saúde e Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), 2017. 
Progressos em relação à água potável, saneamento e higiene.

Os diferentes usos da água nas regiões desenvolvidas 
e em desenvolvimento

A escassez de água que enfrenta-
mos é causada principalmente 

pela deterioração de sua qualidade. 
Mas, para entender o que significa 
essa redução, é preciso saber em que 
atividades e demandas consumimos 
água. Estamos tomando água? Há 
desperdício nas torneiras? Plantas e 
animais a consomem?

Todos os seres humanos bebem, 
limpam-se e cozinham cotidianamen-
te. Contudo, o uso doméstico de água 
corresponde a 10% do consumo total 
desse recurso. Outros 20% são usa-
dos pela indústria e pela geração de 
energia. Para acender a luz ou car-
regar o celular, precisamos de ele-
tricidade, que, por sua vez, é gerada 
pela força das águas. A água tam-
bém é usada para esfriar turbinas 
ou refinar petróleo.

A maior parcela do consumo de 
água doce, no entanto, é na agricultu-
ra (que inclui pecuária, cultivos, silvi-
cultura), com 70%. Em alguns casos, 
de países menos desenvolvidos, esse 
uso pode chegar a 90%.

De fato, o uso da água sem res-
trições cresceu globalmente em um 
ritmo vertiginoso: duas vezes mais rá-
pido que o aumento da população no 
século XX. Às vésperas da terceira dé-
cada do século XXI, a pressão demo-
gráfica, o ritmo de desenvolvimento 
econômico, a urbanização, a poluição 
e a perda indiscriminada de qualida-
de por má gestão estão exercendo 
uma pressão sem precedentes sobre 
a principal fonte de vida do planeta. 
Se somarmos o forte impacto das mu-
danças climáticas e a transformação 
das dietas – do consumo majoritário 
de cereais e tubérculos, passamos 
ao de proteína animal, que requer dez 

Ao contrário do ar que 
respiramos ou da energia 
do sol, a água é um recurso 
finito, apesar de renovável 
pelo ciclo da água. Por isso, 
se o consumo dispara, se a 
gestão é inadequada ou se há 
poluição, o equilíbrio se rompe 
e a água começa a escassear. 
Seu uso excessivo por parte da 
agricultura é uma das principais 
preocupações atuais

A agricultura utiliza 70% da água doce

vezes mais água para sua produção, 
além da pecuária intensiva –, o resul-
tado é que em muitas regiões já não é 
possível a administração de um servi-
ço de abastecimento de água confiá-
vel e de boa qualidade.

A DIVISÃO DESIGUAL
Todos esses problemas, gerados 

pelo homem, agravam outro que 
sempre existiu: a distribuição natural 
desigual dos recursos de água doce 
na superfície do planeta. Os recursos 
hídricos são o conjunto de fontes re-
nováveis de água doce à disposição 
do ser humano: rios, lagos e águas 
subterrâneas. Essa presença é vital, 
principalmente em zonas com baixos 
índices de chuva.

Devemos levar em conta que, se-
gundo a dieta e o estilo de vida, são 
necessários entre 2 mil e 5 mil litros 
de água para produzir o alimento diá-
rio de uma pessoa e satisfazer suas 
necessidades de água potável e sa-
neamento básico. Considerando a 
quantidade de água disponível na Ter-
ra, a divisão teórica seria 16 mil litros 
por pessoa. Mas, enquanto todos os 
continentes possuem recursos hídri-
cos suficientes, a realidade é que há 
grandes diferenças entre as regiões, 

entre os países e entre zonas dentro 
de um mesmo país.

Os impactos das mudanças climá-
ticas também divergem pelo mundo: 
na Espanha, onde os recursos hídricos 
estão distribuídos de forma muito de-
sigual, as represas nunca estiveram 
tão vazias como em 2017, por causa 
da seca que incidiu no país. Na Itália, 
nesse mesmo ano, a falta de chuvas 
obrigou os responsáveis a cogitar o 
racionamento na capital, Roma, algo 
inédito numa cidade em que há mais 
de 2 mil anos os romanos construí-
ram fontes públicas das quais nunca 
havia deixado de brotar água. Em al-
gumas regiões da Etiópia, não choveu 
durante três anos consecutivos, o que 
deixou mais de 8 milhões de pessoas 
dependentes de ajuda humanitária 
para alimentarem-se.

A IMPORTÂNCIA DO MANEJO 
SUSTENTÁVEL

Este dado é o mais preocupante: a 
Agência das Nações Unidas para a Ali-
mentação e a Agricultura (FAO) prevê 
um crescimento de mais de 50% na 
produção de alimentos por meio de 
cultivos dependentes de irrigação, até 
2050. Entretanto, a capacidade de 
aumento do consumo de água pelo 

setor é de, quando muito, 10%, desde 
que usada de forma sustentável – di-
ferentemente do estado da arte atual. 
Na prática, esse incremento significa 
que em 2050 será necessário 1 bi-
lhão de toneladas a mais de cereais e 
200 milhões de toneladas a mais de 
carne para cobrir a demanda.

“A crescente escassez de água é 
hoje um dos principais desafios para o 
desenvolvimento sustentável, e esse 
problema aumentará à medida que a 
população mundial seguir crescendo 
e as mudanças climáticas se intensi-
ficarem”, advertiu o diretor-geral da 
FAO, José Graziano da Silva, durante o 
Fórum Global para a Alimentação e a 
Agricultura que aconteceu em Berlim, 
em 2017. 

Precisamente, para fazer frente 
ao desafio da água – como mostra a 
enorme importância que a questão 
da escassez tem na atualidade –, os 
193 Estados-membros da ONU que 
em 2015 assinaram a Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável 
decidiram incluir entre os dezessete 
objetivos da carta um específico so-
bre o manejo da água, o de número 
6: “Garantir a disponibilidade de água, 
sua gestão sustentável e saneamen-
to para todos”.
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Os desafios pendentes

A água é essencial para qualquer 

forma de vida, para qualquer as-

pecto relacionado ao desenvolvimento 

socioeconômico e para a manutenção 

saudável dos ecossistemas. Há uma boa 

notícia: existem recursos suficientes de 

água doce no planeta para assegurar as 

atividades agrícolas e industriais. Mas 

há também uma notícia ruim: a susten-

tabilidade a longo prazo está ameaça-

da, pois uma coisa é a disponibilidade e 

outra é sua qualidade.

A Agenda para o Desenvolvimen-

to Sustentável e os Objetivos de De-

senvolvimento Sustentável para 2030, 

assim como os Acordos de Paris, indi-

caram as metas e os propósitos que 

devem guiar as ações dirigidas ao cres-

cimento inclusivo e a modos de vida 

mais sustentáveis. A agricultura é um 

ator principal, por meio da questão 

da segurança alimentar, da nutrição, 

da saúde, do desenvolvimento rural e 

do meio ambiente; porém, ela também 

tem seus próprios desafios.

PRODUZIR MAIS
É preciso aumentar a produção de 

alimento nutritivo e seguro para suprir a 

crescente demanda originada pelo au-

mento da população.

Como se sabe, a agricultura é o setor 

que mais consome os recursos hídricos 

de água doce, com uma parcela de 70% 

do total. Apesar disso, como tudo rela-

cionado à agricultura, as diferenças entre 

os países são notáveis. Alguns países em 

desenvolvimento chegam a usar uma par-

cela correspondente a 90% da água doce. 

Nos últimos trinta anos, a produção 

de alimentos aumentou mais de 100%, e 

a FAO estima que em 2050 será neces-

sário um aumento adicional da ordem 

de 60%. A demanda por água, portanto, 

também crescerá. As projeções da FAO 

mencionam que a produção de alimento 

dependente de irrigação crescerá mais de 

50% em 2050, enquanto a quantidade de 

água usada pela agricultura pode aumen-

tar somente 10%.

CRESCIMENTO ECONÔMICO
É necessário gerar emprego e renda, 

além de contribuir para o crescimento eco-

nômico e a erradicação da pobreza entre 

as populações rurais. Para aprofundar o 

problema, o aumento da população e da 

renda média modifica padrões de consu-

mo de comida. Esses fatores elevam, por 

exemplo, a demanda de carne e de pro-

dutos frescos – o que a agricultura deve 

assumir em detrimento da produção de 

cereais. O que isso afeta a disponibilidade 

de água? Para produzir 1 quilo de cereal 

são necessárias entre 1 e 3 toneladas de 

água, enquanto para produzir 1 quilo de 

carne vermelha são necessárias 15 tonela-

das. Hoje o planeta dispõe de 1,4 bilhão de 

quilômetros cúbicos de água, mas apenas 

0,003% – ou seja, em torno de 45 mil quilô-

metros cúbicos – é considerado recurso de 

água doce própria para ser ingerida, para a 

higiene, a agricultura e a indústria.

GESTÃO SUSTENTÁVEL
Por último, é preciso cuidar do im-

portantíssimo papel da gestão sustentá-

vel dos recursos naturais e da adaptação 

e mitigação das mudanças climáticas, 

que estão afetando os meios de vida de 

muitas pessoas, principalmente entre as 

populações mais vulneráveis.

A agricultura ainda tem um custo 

adicional sobre a água: ela polui os 

recursos hídricos. Como? Com o uso 

de pesticidas, herbicidas, fungicidas e 

similares, que contaminam os cursos 

e reservas de água. É necessário ser 

mais sustentável, e nesse sentido é de-

cisivo o papel dos pequenos agriculto-

res, que estão no centro do processo e 

precisam de apoio e informação para 

conservar seus ecossistemas naturais e 

sua biodiversidade.

Os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável pedem inovação e novas 

combinações entre políticas, programas, 

alianças e investimentos para chegar 

às metas estabelecidas. Os Acordos de 

Paris reconhecem a particular vulnerabi-

lidade dos sistemas alimentares e a im-

portância da segurança alimentar como 

parte indispensável da resposta global às 

mudanças climáticas. A água e a agricul-

tura são caminhos transversais que de-

vem ser prioritários.

A agricultura necessita de grandes quantidades de água 
para produzir alimento, mas é indispensável que haja um uso 
sustentável desse recurso se os países signatários quiserem de fato 
realizar os objetivos designados para 2030

Os perigos da escassez 
e da poluição

Os recursos de água doce são sufi-

cientes para que a agricultura che-

gue às metas definidas para 2050, des-

de que se utilizem as tecnologias apro-

priadas e sejam feitos os investimentos 

necessários. Porém, em áreas em que a 

retirada de água não seja sustentável, 

isto é, que se use mais do que o tempo 

necessário de reposição, a escassez se 

intensificará e limitará a produção agrí-

cola, ameaçará os ecossistemas e afeta-

rá a renda e as oportunidades de meios 

de vida de muitos cidadãos.

Acima de tudo, está a ameaça das 

mudanças climáticas, o que traz uma ca-

mada a mais na complexidade do cená-

rio descrito. A mudança climática terá um 

impacto significativo no ciclo da água, al-

terando os padrões de chuva e afetando 

a disponibilidade e qualidade tanto da 

água da superfície como da subterrânea, 

a produção agrícola e os ecossistemas 

associados. A crescente variação de chu-

va pode influenciar os ciclos da água nos 

sistemas da superfície. O aumento do 

nível de água dos oceanos, também de-

vido às mudanças climáticas, demandará 

mais terras dedicadas à produção de ali-

mento, seja pelas inundações do litoral, 

seja por intrusão salina nos aquíferos. 

A produção agrícola que funciona com 

água da chuva e supõe 80% dos cultivos 

globais e 60% da produção total de ali-

mento pode ser duramente afetada pe-

las mudanças climáticas, principalmente 

em áreas secas e semiáridas.

A agricultura, por sua vez, é tanto a 

causa como a vítima de sua própria po-

luição. Em muitos países desenvolvidos, a 

poluição agrícola provocada pelo uso de 

inseticidas, herbicidas, fungicidas e bac-

tericidas superou a contaminação causa-

da pelas indústrias como primeira causa 

de eutrofização. Isso resulta na aparição 

de algas tóxicas, perda de hábitat e bio-

diversidade, redução ou perdas na pesca 

a longo prazo.

A poluição reduz a quantidade de 

água disponível para uso benéfico e au-

menta o custo do tratamento da água. 

A água contaminada tem um alto risco 

para a saúde humana, além do custo de 

limpeza e tratamento adicional e do pre-

juízo para a pesca, os ecossistemas e a 

recreação. A poluição também reduz as 

oportunidades para lutar contra a escas-

sez de água, já que os aquíferos poluídos 

são difíceis de restaurar.

NÍGER. As abundantes colheitas agrícolas em algumas regiões do mundo impulsionam 
o abastecimento global de alimento, mas fortes secas, conflitos prolongados e 
enfrentamentos incrementam as filas de deslocados e vítimas da fome em outros lugares, 
principalmente na África. 

Há água doce suficiente no mundo para atender aos objetivos 
definidos para a agricultura nos próximos anos, mas a escassez 
e a poluição desse recurso podem afetar diretamente sua 
qualidade e viabilidade
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A ideia da água como direito humano 

surge em 2004, com a publicação 

Water as human right [Água como di-

reito humano], do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (Pnud): 

“Reconhecer formalmente um direito hu-

mano à água e expressar a vontade de 

dar conteúdo e tornar efetivo esse direito 

pode ser uma forma de estimular a co-

munidade internacional e os governos 

para que redobrem os esforços para sa-

tisfazer as necessidades humanas básicas 

e para a realização dos Objetivos de De-

senvolvimento do Milênio”.

Um ano depois, chegava a procla-

mação da Década Internacional para 

a Ação “Água, Fonte de Vida” (2005-

2015), que aumentou a conscienti-

zação em relação à importância da 

água no desenvolvimento de países e 

sociedades. Surtiu efeito e, em 2010, 

a ONU reconheceu como direito huma-

no o direito à água e ao saneamento, 

reafirmando que água potável limpa e 

saneamento são essenciais para o ser 

humano.

Em 2015, contudo, a ONU precisou 

reconhecer que não aconteceram os 

avanços necessários no campo do sa-

neamento, razão pela qual o transfor-

maram em direito: “Direito a um sanea-

mento salubre, higiênico, seguro, social, 

culturalmente aceitável e que garanta a 

intimidade e a dignidade”.

A POSSE DA ÁGUA
O direito à água continua sendo um 

desafio, mas não o único. “A água tem 

dono?” – qual é a resposta para essa 

pergunta? O acesso a esse recurso se di-

rimiu em mais de uma ocasião por meio 

de um conflito, e, se levarmos em conta 

que, no futuro, a escassez de água vai 

aumentar, também é possível que au-

mentem esses conflitos.

Na Antiguidade, o proprietário da 

água era o proprietário da terra onde 

estava o recurso. Hoje, o vínculo terra-

-água não é mais dessa forma. Existem 

permissões de propriedade limitada, li-

cenças regulatórias, inclusive contratos 

de investimento de empresas privadas 

 <50%

50-75%

76-90%

91-100% Não aplicável

Cobertura de serviços básicos de água potável

A água potável no mundo

Fonte: FAO, 2016, Aquastat.

Em 2015, 181 países 
atingiram uma 
cobertura de pelo 
menos 75% nos 
serviços básicos de 
água potável

Fonte: Organização Mundial da Saúde e Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), 2017. 
Progressos em relação à água potável, saneamento e higiene.

Os diferentes usos da água nas regiões desenvolvidas 
e em desenvolvimento

O aumento da população e da renda média previsto para 2050 
deve gerar novos hábitos de consumo, o que supõe uma pressão 
adicional sobre os recursos hídricos

A água é um direito? A quem pertence? Como solucionar conflitos 
gerados por esse e outros motivos? Esses são os desafios a serem 
enfrentados

Mais pressão 
sobre a água

O Departamento de Assuntos Econômi-

cos e Sociais das Nações Unidas esti-

ma que a população mundial alcançará en-

tre 8,4 bilhões e 8,6 bilhões de pessoas em 

2030, e entre 9,5 bilhões e 13,3 bilhões em 

2100, quando é possível que a população 

se estabilize e comece a decair. Por sua vez, 

a FAO estima que, no último século, a falta 

de água aumentou 1,7 mais rápido que a 

população, o que agrava as preocupações 

sobre a sustentabilidade do uso desse re-

curso. O problema é que, enquanto isso, a 

demanda por recursos hídricos dos setores 

agrícola, industrial e doméstico não apenas 

não se estabiliza, mas continua crescendo.

Para ter uma ideia, estima-se que em 

2050 a produção agrícola precise crescer 

60% em relação aos níveis de 2005/2007 

para suprir a demanda crescente – cres-

cente porque crescem a população e a 

renda. Esse desenvolvimento econômico 

que, apesar de muitos matizes, ocorrerá 

em todo o planeta, desviará a demanda 

de alimento para carne, peixes e produ-

tos frescos. E isso terá um impacto maior 

sobre os recursos hídricos, já que, para 

produzir carne e alimento fresco, é ne-

cessário muito mais água do que, por 

exemplo, para produzir cereais.

Essa tendência será avassaladora 

para os países em desenvolvimento, 

que serão responsáveis por 90% do au-

mento da produção global do alimento 

necessário para 2050. Nesses países, a 

contribuição à produção global de ali-

mento chegará a 74% em 2050 (contra 

67% de 2007).

A maior parte do aumento da popu-

lação global entre 2015 e 2050 se dará 

em áreas urbanas dos países de baixa 

renda. Esse crescimento, somado ao da 

renda média e do impacto que isso terá 

no consumo e uso agrícola da água, ele-

vará também a competição entre água, 

energia, agricultura, pesca, silvicultura, 

mineração, transporte e outros setores, 

impactando inevitavelmente os meios 

de vida e o meio ambiente. Os projetos 

de infraestrutura hídrica de grande es-

cala, por exemplo, proporcionam eletri-

cidade por meio de energia hidráulica e 

armazenamento de água para irrigação, 

gestão de inundações e usos urbanos; 

por outro lado, podem ter impactos ne-

gativos para o meio ambiente, comuni-

dades locais, populações tradicionais e 

seus meios de vida. 

Os grandes desafios 
mundiais em torno da água

para gerir a água de uma cidade, em 

troca de infraestrutura de abastecimento 

aos cidadãos.

No entanto, a escassez modifica as 

coisas e apõe proprietários e gestores 

contra as pessoas que não dispõem de 

acesso – como aconteceu na chama-

da Guerra da Água em Cochabamba 

(Bolívia), em 2000, quando os cidadãos 

confrontaram o governo contra a priva-

tização do serviço municipal de abaste-

cimento de água. Ou em 2017, quando o 

Tribunal Superior da Indonésia arrancou 

duas empresas privadas da gestão da 

água de Jacarta, a capital. Sem mencio-

nar as águas transfronteiriças, ou seja, 

os recursos hídricos compartilhados por 

diferentes países.

ÁGUA E CONFLITOS
No mundo, existem 263 lagos e ba-

cias fluviais transfronteiriças; 145 Estados 

possuem territórios nessas bacias com-

partilhadas, e trinta países estão total-

mente dentro delas. Além disso, existem 

aproximadamente trezentos aquíferos 

transfronteiriços que ajudam a atender 

2 bilhões de pessoas que dependem das 

águas subterrâneas.

Dois terços dos rios transfronteiriços 

do mundo não têm normas de compar-

tilhamento de recursos, o que cria con-

flitos. O que acontece quando um país 

decide construir uma represa que afeta 

o curso de um rio presente também em 

outros países? É o caso de Burkina Faso, 

que construiu uma represa e afetou o vo-

lume do Rio Volta, no Mali.

Esses incidentes não afetam apenas 

o volume dos rios ou a quantidade de 

água subterrânea, mas atingem tam-

bém todos os setores que dependem 

deles, como agricultura, indústria, ener-

gia, navegação e gestão do consumo e 

saneamento. É justamente onde entra 

a necessidade de cooperação entre 

países: não apenas para solucionar ou 

prevenir disputas, mas para chegar a 

acordos que contemplem o beneficia-

mento econômico e socioambiental por 

meio da água, dentro da perspectiva de 

sustentabilidade.
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Dizia Leonardo, com razão, que a água 

é “a força motriz de toda a natureza”. 

É sinônimo de vida, e sua falta, de mor-

te. O ser humano utiliza para si mesmo, 

ou seja, para uso doméstico, apenas 10% 

do consumo total desse recurso limitado. 

Outros 20% são destinados à indústria e à 

geração de energia. O grosso desse pre-

cioso líquido, cerca de 70%, é consumido 

pela agricultura (no mais amplo sentido 

do conceito: inclui pecuária, piscicultu-

ra e silvicultura). Em alguns países – os 

mais pobres –, essa porcentagem chega 

a 90%: metade da água usada na agricul-

tura se perde por evaporação, enquanto a 

outra metade aplaca a sede dos campos 

de cultivo.

O uso da água tem crescido em uma 

velocidade alucinante, por isso, em mui-

tos locais, o fornecimento de recursos 

hídricos confiáveis e com qualidade já 

não é mais possível. Além disso, até 2050 

a demanda pela utilização de água para 

produção de alimentos deve crescer bem 

acima da oferta. 

Hoje, a produção de alimentos utiliza 

70% da água doce disponível. São cifras 

brutais: para produzir 1 quilo de carne, 

são necessários 15 mil litros de água. Em 

2014, foram produzidas 314 toneladas 

de carne, segundo a FAO; ou seja, ape-

nas para produzir filés foram investidos 

5 bilhões de litros de água. Para produzir 

1 quilo de arroz, são necessários 1.500 

litros de água. Em 2017, foram produzidas 

754 toneladas de arroz. Para produzir 1 

quilo de batata, bastam 150 litros, e, para 

1 quilo de tomate, 80 litros.

O crescimento constante da popu-

lação obriga a produzir mais comida, 

enquanto os sinais de alerta do planeta 

pedem que o impacto ao meio ambiente 

derivado da produção de alimento seja 

reduzido. Esse impacto se traduz, entre 

outras coisas, na poluição de recursos 

hídricos. A necessidade de mais produção 

é respondida com mais irrigação. Segun-

do dados da FAO, dos 139 milhões de 

hectares irrigados em 1961, passou-se a 

320 milhões em 2012. Além disso, o uso 

do solo se intensificou e a utilização de 

fertilizantes e pesticidas disparou: está 

dez vezes maior que em 1960, o que tem 

deixado as águas subterrâneas dos rios e 

riachos próximas a zonas de cultivo cada 

vez mais contaminadas.

VIETNÃ. Um trabalhador rega pequenas plantas de acácia em um viveiro. Depois de dois meses, 
as acácias são plantadas em um bosque. 

Haverá água para tudo e para todos?
Por Enrique Yeves*

Nos países desenvolvidos, a contami-

nação da água provocada pela agricultu-

ra e pecuária já supera a causada pelas 

indústrias durante décadas. Por exemplo, 

na União Europeia, 38% dos recursos hí-

dricos estão ameaçados pela poluição 

agrícola. Nos Estados Unidos, é a princi-

pal causa da contaminação de rios e cur-

sos de água, e, na China, a contaminação 

das águas subterrâneas se deve essen-

cialmente à agricultura. 

Nos países menos desenvolvidos, por 

outro lado, a principal causa de contami-

nação são as águas residuais municipais 

e industriais, despejadas sem nenhum 

tratamento em rios e lagos. Praticamente 

80% das águas residuais das pequenas e 

grandes metrópoles do planeta voltam 

ao meio ambiente sem tratamento. Para 

cada litro de água com resíduos, outros 

oito são contaminados. Por isso, hoje uma 

das grandes batalhas da sustentabilidade 

dos recursos hídricos é o tratamento e a 

reutilização das águas residuais. 

A FAO está entre as organizações 

pertencentes a um movimento que, sob o 

guarda-chuva de iniciativas como a Nova 

Agenda Urbana da ONU, busca impulsio-

nar a reutilização das águas residuais na 

luta contra a alteração do ciclo da água, 

responsável pelo aumento da escassez 

desse bem cada vez mais precioso.

Além de regar seus campos, o ho-

mem precisa de água para beber e para 

asseio pessoal. Nos países industriali-

zados, da Espanha aos Estados Unidos, 

abrir a torneira e se servir de um copo 

de água faz parte da rotina diária. Mas, 

nas áreas rurais de diversos países da 

África ou da Ásia, esse gesto acontece 

apenas nos filmes norte-americanos que 

passam na televisão. Nesses lares, ou 

não há torneira, ou a água não é segu-

ra. Em 2015, ainda havia 663 milhões de 

pessoas no planeta que bebiam água de 

fontes não tratadas, ou seja, de poços ou 

mananciais não protegidos de resíduos 

fecais, ou mesmo águas superficiais de 

rios e lagos, consideradas as mais expos-

tas à contaminação.

Oito em cada dez dessas pessoas 

viviam em zonas rurais, e praticamen-

te a metade na África subsaariana. 

Outros 2,1 bilhões não tinham acesso 

à água potável dentro de casa, o que 

as obrigava a deslocar-se – entre um 

minuto e meia hora – diariamente em 

busca do recurso. Cerca de 4,5 bilhões 

careciam de fossa própria ou acesso a 

esgoto seguro. Todas essas carências 

têm um impacto direto sobre a saúde, 

já que a falta de saneamento seguro ou 

de água potável favorece a propagação 

de doenças. 

Haverá terra, água e capacidade hu-

mana suficientes para produzir alimen-

tos para todos? Segundo os cálculos da 

FAO, os recursos existem, mas, se nossa 

gestão da água seguir na mesma, have-

rá graves crises de escassez em vários 

lugares do mundo. Continuar fazendo o 

de sempre não é uma opção viável. Para 

poder organizar a segurança alimentar 

do planeta é necessário realizar mudan-

ças reais no modo como se regula e se 

usa a água na agricultura, principalmente 

levando em conta a quantidade utilizada.

A FAO calcula que seria possível du-

plicar a produção atual de alimentos de 

hoje a 2050 utilizando de forma intensiva 

apenas os recursos e terras já dedicados 

à agricultura. Para chegar aos resultados 

adequados, porém, é essencial proceder 

de maneira sustentável, ou seja, utilizar 

de modo eficaz os recursos de terra e 

água sem causar mais prejuízos aos seus 

ciclos de renovação. Contudo, até agora, 

a excessiva pressão demográfica, soma-

da a práticas agrícolas insustentáveis, 

colocou em perigo muitos sistemas de 

produção agrícola.

A crescente escassez de água é hoje 

um dos principais desafios para o desen-

volvimento sustentável. Esse problema 

aumentará à medida que a população 

mundial seguir crescendo e as mudanças 

climáticas se intensificarem. Além disso, 

é um dos fatores responsáveis por gerar 

conflitos regionais: diversos especialistas 

afirmam que as guerras do século XXI 

terão como finalidade controlar as fon-

tes desse líquido essencial à vida. É uma 

fonte constante de tensão fronteiriça, em 

particular no Oriente Médio.

Diante do desafio da escassez de 

água, a comunidade internacional incluiu 

um objetivo específico de desenvolvi-

mento sustentável (ODS) para a água na 

Agenda 2030 aprovada pela ONU em 

2015. Sem uma melhora clara na gestão 

da água, será impossível alcançar os ob-

jetivos traçados pela comunidade inter-

nacional.

Em poucas palavras, sim, é possível 

manter água para tudo e para todos, 

mas é preciso gestioná-la de forma 

adequada. 

*Enrique Yeves é diretor de 

comunicação da FAO.
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