Fatos e
dados

Capítulo 1:
Reconhecendo o papel vital da
água e suas dimensões globais
• A necessidade de água para a irrigação e
para a produção de alimentos se tornou um
dos fatores que mais impõe pressão sobre os
recursos hídricos. A agricultura é responsável por
70% da exploração global de água doce (e pode
chegar a 90% em algumas economias em rápido
crescimento).
• As projeções de crescimento da população
global, que antecipam um aumento de dois a três
bilhões de pessoas para os próximos 40 anos,
combinadas com mudanças na alimentação,
resultarão em um aumento esperado da demanda
por comida da ordem de 70% até 2050.
• Muitos dos impactos dos riscos naturais sobre o
desenvolvimento socioeconômico ocorrem por meio
da água. Entre 1990 e 2000, em diversos países em
desenvolvimento, os desastres naturais ocasionaram
um prejuízo de 2% a 15% do seu PIB anual (WORLD
BANK, 2004; WWAP, 2009).
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O manejo dos recursos
hídricos em condições
de incerteza e risco

• Entre 7% e 8% de toda a energia produzida
globalmente é usada para a extração de água
subterrânea, para bombeá-la ao longo de dutos e
para o tratamento, tanto das águas subterrâneas
propriamente ditas quanto das águas residuais
(HOFFMAN, 2011). Essa proporção aumenta para
cerca de 40% nos países desenvolvidos (WEF, 2011a).
• Em 2009, o número de pessoas sem acesso à
eletricidade era de 1,4 bilhão, ou 20% da população
mundial (IEA, 2010b).
• Os biocombustíveis são um componente cada vez
mais importante na matriz energética, tal como é
exemplificado pela meta da UE, que visa fazer com que
os biocombustíveis cheguem a 10% do combustível dos
transportes até 2020 (EU, 2007). Essa meta tem sido
objeto de um caloroso debate, uma vez que ela age
como um motor para a conversão de terras produtoras
de alimentos em terras produtoras de biocombustíveis,
o que aumenta a pressão sobre os preços dos alimentos
e, em alguns casos, leva à conversão de ecossistemas
florestais em terras para a produção de biocombustíveis.
• Até mesmo as projeções mais modestas sobre
a produção de biocombustíveis indicam que, se
até 2030 – como sugere a AIE – apenas 5% do
transporte terrestre for movido por biocombustíveis,
isso poderia acarretar um ônus de pelo menos
20% da água usada para a agricultura globalmente
(COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF WATER
MANAGEMENT IN AGRICULTURE, 2007).

Além das bacias hidrográficas: as dimensões
internacionais e globais da governança hídrica
• Os custos de adaptação aos impactos de um
aumento de 2°C na temperatura média global
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poderiam oscilar entre US$ 70 bilhões e US$ 100
bilhões por ano entre 2020 e 2050 (WORLD BANK,
2010). Desses custos, entre US$ 13,7 bilhões (no
cenário “mais seco”) e US$ 19,2 bilhões (no cenário
“mais úmido”) estariam ligados aos recursos hídricos,
predominantemente por meio do fornecimento de
água e pela gestão de enchentes.
• A água não está confinada às fronteiras políticas.
Estima-se que 148 Estados tenham bacias
internacionais em seus territórios (dados da OSU,
2008), e que 21 países estejam inteiramente dentro
delas (dados da OSU, 2002).
• Cerca de dois bilhões de pessoas ao redor do
mundo dependem dos suprimentos de águas
subterrâneas, que incluem 273 sistemas de aquíferos
transfronteiriços (ISARM, 2009; PURI; AURELI, 2009).
• Sessenta por cento das 276 bacias hidrográficas
internacionais do mundo não têm qualquer tipo de
estrutura de manejo cooperativo (DE STEFANO et
al., 2010).
• Existem vários exemplos nos quais as águas
transfronteiriças se tornaram uma fonte de
cooperação, e não de conflito. Quase 450 acordos
sobre as águas internacionais foram assinados entre
1820 e 2007 (dados da OSU, 2007).
• A necessidade de atender a um aumento de 60%
na demanda por energia ao longo das próximas três
décadas, combinada com o imperativo de investir
em energia limpa para mitigar a mudança climática,
já está fazendo com que a energia hidrelétrica e os
biocombustíveis se tornem elementos cruciais na
equação do desenvolvimento (STEER, 2010).
• Somente 5% do potencial hidrelétrico total
foram aproveitados na África (IEA, 2010a),
onde muitos sítios hidrelétricos se localizam
em rios transfronteiriços, proporcionando assim
oportunidades significativas de uma maior
cooperação no compartilhamento de benefícios
entre os Estados que fazem fronteiras entre si.

Reconhecendo a água na política global
• O mundo está trabalhando para cumprir o Objetivo
de Desenvolvimento do Milênio (ODM) sobre o “acesso
à água potável segura”, ainda que o progresso varie
entre as regiões e ainda que a África Subsaariana e o
mundo árabe estejam atrasados nesse processo. Porém,
o objetivo relacionado ao saneamento básico – que não
está necessariamente ligado à água, ao passo que a
higiene, por sua vez, está –, parece estar atualmente fora
de alcance, na medida em que metade da população
das regiões em desenvolvimento continua carente
quanto ao acesso ao saneamento básico.
• A ONU Água realizou um levantamento global, em
2011, para aferir o progresso em direção ao manejo
sustentável dos recursos hídricos por meio de
abordagens integradas. As constatações preliminares
obtidas a partir da análise dos dados de mais de 125
países mostram que já houve uma adoção ampla de
abordagens integradas, com um impacto significativo
sobre as práticas de desenvolvimento e de manejo
hídrico em âmbito nacional: 64% dos países já vêm
desenvolvendo planos de manejo integrado de
recursos hídricos (na sigla em inglês, IWRM), assim
como foi determinado pelo Plano de Implementação

de Joanesburgo, e 34% deles relatam estar em um
estágio avançado de implementação. Porém, o ritmo
do progresso parece ter diminuído em países com
um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) baixo
e médio, desde o levantamento de 2008.

Capítulo 2:
A demanda pela água:
o que move o consumo?
Alimentos e agricultura
• A irrigação constitui apenas uma pequena parte do
consumo agrícola de água, mas é responsável por
mais de 40% da produção mundial, participando em
menos de 20% das terras cultivadas.
• As preocupações com a insegurança alimentar
estão aumentando ao redor do mundo, e mais
água será necessária para atender às crescentes
demandas por alimentos e energia (biocombustíveis).
A exploração de água para a agricultura
tende a diminuir com o aumento nos níveis de
desenvolvimento.
• Em muitos países, a disponibilidade de água para
a agricultura já é limitada e incerta, e espera-se que
essa situação piore ainda mais. A exploração de
água para a agricultura corresponde a 44% do total
da água extraída nos países da OCDE, mas equivale
a mais de 60% nos casos de oito países da OCDE
que dependem fortemente da agricultura irrigada.
Nos BRICs (Brasil, Federação Russa, Índia e China),
a agricultura é responsável por 74% da exploração
de água (oscilando entre 20%, no caso da Federação
Russa, e 87%, no caso da Índia). Nos países
menos desenvolvidos (LDCs, na sigla em inglês), a
proporção é de mais de 90% (FAO, 2011b).
• Globalmente, a produtividade das lavouras irrigadas
é 2,7 vezes maior do que a da produção abastecida
somente pela água das chuvas e, por isso, a irrigação
continuará desempenhando um importante papel
na produção de alimentos. A área equipada para a
irrigação aumentou de 170 milhões de hectares, em
1970, para 304 milhões de hectares, em 2008. Ainda
existe um potencial de expansão, em particular na
África Subsaariana e na América do Sul, em lugares
onde existe água suficiente disponível.
• Apesar de ainda existir um potencial para o
aumento nas áreas de lavouras, entre cinco milhões
e sete milhões de hectares (0,6%) de terras agrícolas
se perdem anualmente por causa da aceleração da
degradação da terra, bem como da urbanização,
provocando assim a redução no número de fazendas
à medida que cada vez mais pessoas migram para
as cidades. O aumento da população significa que
a quantidade de terra cultivada por pessoa também
está diminuindo severamente: de 0,4 hectare, em
1961, para 0,2 hectare, em 2005.
• Espera-se que a população mundial aumente de 6,9
bilhões, em 2010, para 8,3 bilhões, em 2030, e para
9,1 bilhões, em 2050 (UNDESA, 2009a).
• Com o crescimento populacional esperado até
2030, prevê-se que a demanda por alimentos
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Figura 3 – Extrações de água por setor e por região (2005)
Figure 3 Water withdrawal by sector by region (2005)
Extrações de água por setor (%)
Water withdrawal by sector [%]

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Agrícola
Agricultural

Industrial
Industrial

Países
menos
Least
Developed
desenvolvidos
Countries

Western
and
Europa
Ocidental
Centrale Europe
Central

Leste Europeu

Eastern
Europe
(incluindo a
(incl.
RussianRussa)
Fed.)
Federação

América do
Norte
Northern
America

Central
America
América
Central
e Caribe
and Caribbean

Pacific
Islands
Ilhas
do Pacífico

Southern
America
América
do Sul
(incluindo
Brasil)
(incl.oBrazil)

East
Asia
Leste
Asiático
(incluindo
China)
(incl.a China)

Austrália
e
Australia
and
Nova
New Zelândia
Zealand

Sudeste Asiático
South-East
Asia

Sub-Saharan
Africa
África Subsaariana

Western
Asia
Ásia
Ocidental

Northern
Norte da Africa
África

South
Sul da Asia
Ásia
(incluindo
Índia)
(incl.a India)

Ásia Central
Central
Asia

World
Mundo

0

Municipal
Municipal

Fonte:fao
FAO.
AQUASTAT
online database, 2011b.
Source:
aQUasTaT
(http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm,
accessed in 2011).

•• Uma
a comparison
of the
estimates
from
2008
comparação
daslatest
estimativas
mais
recentes
de 2008
as deindicates
2000 indica
uma deterioração
with
thosecom
of 2000
a deterioration
in both
na cobertura
de água
e no saneamento
das áreas
water
and sanitation
coverage
in urban areas.
in both
urbanas. Em ambos os casos, isso significa um
cases, this means an increase of 20% in the number
aumento de 20% no número de pessoas vivendo
of
individuals
living
in cities
who lack access
to basic
nas
cidades sem
acesso
às instalações
básicas
facilities
(aquafed,
(AQUAFED,
2010). 2010).
ocupações
urbanas
sãomain
a principal
de
•• As
Urban
settlements
are the
sourcefonte
of pointcontaminações pontuais. A água residual urbana é
source pollution. Urban wastewater is particularly
um elemento particularmente ameaçador, quando
threatening
combined
untreated
combinada when
com os
resíduoswith
industriais
nãoindustrial
tratados.
waste.
in
general,
the
ratio
of
untreated
to
Em geral, a proporção de águas residuais treated
não
tratadas emreaching
relação às
tratadas
que
chegam aos
wastewater
water
bodies
is significantly
cursos
d’água
é
significantemente
mais
higher in developing regions of the world.alta nas
regiões em desenvolvimento do mundo.
•• Até
Up to
90% of wastewater in developing countries
90% das águas residuais nos países em
flows
untreated
into
rivers,
lakes
and highly
desenvolvimento
fluem
para
os rios,
lagos eproduczonas
costeiras
altamente
produtivas,health,
ameaçando
a saúde,
tive
coastal
zones, threatening
food secua segurança
alimentar
e o acesso
água potável
rity
and access
to safe drinking
andà bathing
water e
para banho (CORCORAN et al., 2010).
(Corcoran et al., 2010).

Ecossistemas
Ecosystems
última análise,
toda a depends
água doce
•• Em
all freshwater
ultimately
ondepende
the continued
da continuidade do funcionamento saudável dos
healthy functioning of ecosystems, and recognizing
ecossistemas, e o reconhecimento do ciclo hídrico
the
water
as a biophysical
process ispara
essential
como
umcycle
processo
biofísico é essencial
que se
to
achieving
sustainable
management.
possa
alcançar
o manejowater
hídrico
sustentável.
hídricos
proporcionados
pelas
florestas
•• Os
Theserviços
water-related
services
provided by
tropitropicais
incluem
a
regulação
dos
fluxos
de
água,
cal forests include regulation of water flows, waste o
tratamento e a purificação dos resíduos, bem como
treatment/water purification and erosion prevena prevenção contra a erosão. Coletivamente, esses
tion.
These
collectively
account
for até
a value
up to
serviços
equivalem
a um
valor de
US$ of
7.236
por hectare
mais– de
44%
do 44%
valoroftotal
Us$7,236
perao
haano
per –year
more
than
the
das
florestas,
e
mais
alto
do
que
o
valor
combinado
total value of forests, exceeding the combined value
do armazenamento de carbono, dos alimentos,

of
carbon
storage, food,
raw materials
(timber),de
and
das
matérias-primas
(madeira)
e dos serviços
recreação and
e turismo
(TEEB,
2009).
recreation
tourism
services
(TeeB, 2009).

Capítulo3 3:
Chapter

O recurso hídrico: variabilidade,

The water resource: Variability,
vulnerabilidade
e incerteza
vulnerability
and uncertainty
A vulnerabilidade do armazenamento

The vulnerability of natural long-term
natural de longo prazo: as águas subterrâneas
storage: Groundwater

relativas
a 2010, o groundwater
agregado
•• Pelas
as ofinformações
2010 the world’s
aggregated
da captação das águas subterrâneas mundiais
está
abstraction
is estimated at ~1,000 km3 per year, ~67%
estimado em cerca de 1.000 km3 por ano, e cerca
of
is usedáguas
for irrigation,
22%
foradomestic
dewhich
67% dessas
são usadas
para
irrigação, pur22% para
e 11%
para fins
industriais
poses
andfins
11%domésticos
for industrial
purposes
(eUrosTaT,
(EUROSTAT,
2011;iGraC,
FAO 2011b,
2010;
MARGAT,
2011;
fao 2011b,
2010;IGRAC,
margat,
2008;
siebert
2008; SIEBERT et al., 2010). O ritmo aumentou em
et al., 2010). The rate has at least tripled over the
pelo menos três vezes ao longo dos últimos 50 anos, e
past
50 years
and continues
to increase
byestimativas
1–2% per
continua
a aumentar
de 1% a 2%
ao ano. As
year.
The que
estimates
suggest
thesubterrâneas
abstraction éof
sugerem
a captação
dasthat
águas
responsável por
cerca de
daof
retirada
total de
água
groundwater
accounts
for26%
~26%
total global
water
no mundo, e é igual a cerca de 8% da média global de
withdrawal and equals ~8% of mean global groundreposição das águas subterrâneas (WWAP, 2009).
water
recharge
(WWap, 2009).
• As águas
subterrâneas
são essenciais para a
•sobrevivência
Groundwatere ispara
crucial
for the livelihoods
a segurança
alimentar and
de entre
1,2 bilhão
e 1,5ofbilhão
lares rural
ruraishouseholds
nas regiõesin the
food
security
1.2–1.5debillion
mais pobres
daofÁfrica
da Ásia
poorer
regions
africae and
asia(COMPREHENSIVE
(Comprehensive
ASSESSMENT OF WATER MANAGEMENT IN
assessment of Water management in agriculture,
AGRICULTURE, 2007), mas também para o
2007),
but alsodoméstico
for domestic
supplies
of aparte
largeda
part
fornecimento
de uma
grande
população
no restante
do mundo.
of
the population
elsewhere
in the world.
volume
deof
águas
subterrâneas
•• O
The
globalglobal
volume
stored
groundwater is poorly
armazenadas é pouco conhecido; as estimativas 3
known; estimates range from 15.3 to 60 million km ,

5

5

6

Visão geral das mensagens centrais – WWDR4

variam entre 15,3 milhões e 60 milhões de km3,
incluindo de oito milhões a dez milhões de km3
de água doce, enquanto que o restante – águas
subterrâneas salobras e salinizadas – predomina em
profundidades maiores (MARGAT, 2008).
• Em muitas áreas com uma exploração intensiva
de águas subterrâneas, está acontecendo
um significativo processo de exaustão do
armazenamento existente.

Qualidade da água
• Mais de 80% da água utilizada ao redor do mundo
não é coletada ou tratada (CORCORAN et al., 2010).
• O provimento aprimorado de saneamento básico e de
água potável de qualidade poderia reduzir as doenças
diarreicas em aproximadamente 90% (WHO, 2008a).
• Os riscos para a saúde humana são, sem dúvida,
a maior e mais disseminada preocupação ligada à
qualidade da água. A cada ano, ocorrem cerca de
3,5 milhões de mortes relacionadas ao fornecimento
inadequado de água, saneamento básico e higiene,
predominantemente em países em desenvolvimento
(WHO, 2008b).
• Estima-se que as doenças diarreicas,
frequentemente relacionadas à ingestão de água
contaminada, causem a morte de mais de 1,5 milhão
de crianças abaixo de 5 anos de idade, por ano
(BLACK et al., 2010).
• Uma proporção importante do total de doenças
ao redor do mundo (cerca de 10%) poderia ser
prevenida por meio de aprimoramentos relacionados
à água potável, ao saneamento e à higiene,
juntamente com avaliações de manejo ambiental e
de impactos sobre a saúde.

Capítulo 4:
Além da demanda: os benefícios
sociais e ambientais da água
A água e a saúde humana
• A cada ano, ocorrem entre três milhões e cinco
milhões de casos de cólera, causando entre 100 mil
e 200 mil mortes. A OMS estima que apenas entre
5% e 10% dos casos são reportados oficialmente.
O aumento geral no número de casos de cólera na
década de 2000 a 2010 foi de 130% (WHO, 2010).
A cólera é endêmica em regiões com condições
socioeconômicas precárias, sistemas sanitários
rudimentares, ausência de tratamento das águas
residuais, e onde higiene pública e água potável segura
estão em falta (HUQ et al., 1996). O risco de surtos
de cólera se intensifica durante crises humanitárias,
tais como conflitos e enchentes, bem como durante o
deslocamento de grandes populações desabrigadas.

A saúde do ecossistema
• Os países ricos tendem a manter ou aumentar o
seu consumo de recursos naturais (WWF, 2010),
mas estão exportando as suas características

para as nações produtoras, que são, via de regra,
mais pobres. Por exemplo, 62% dos aspectos
hídricos do Reino Unido são compostos de água
virtual, embutida em commodities agrícolas e
produtos importados de outros países, e 38% se
originam a partir dos recursos hídricos domésticos
(CHAPAGAIN; ORR, 2008).
• Existe ampla evidência de que o ser humano está
tendo um consumo exagerado dos recursos naturais
por toda parte, com um ritmo insustentável. Diversas
estimativas indicam que, mantendo o atual ritmo,
seriam necessários cerca de 3,5 planetas Terra para
sustentar uma população global vivendo da forma
atual do europeu ou norte- americano médio.

Os perigos relacionados à água
• Os perigos relacionados à água correspondem a
90% de todos os perigos naturais, e a sua frequência
e intensidade estão, em regra, aumentando.
Aproximadamente 373 desastres naturais mataram
mais de 296,8 mil pessoas em 2010, afetando quase
208 milhões de outras pessoas e gerando prejuízos
da ordem de US$ 110 bilhões (UN, 2011).
• De acordo com o “Relatório de avaliação global
da ONU”, desde 1900 mais de 11 milhões de pessoas
morreram em consequência das secas, e mais de
dois bilhões de pessoas têm sofrido com estas, que
estão à frente de todos os outros perigos físicos
(UNISDR, 2011).
• Entre 1970 e 2010, a população mundial aumentou
87% (de 3,7 bilhões para 6,9 bilhões) (UNISDR, 2011).
Durante esse mesmo período, a média da população
anualmente exposta às enchentes aumentou 112% (de
33,3 milhões para 70,4 milhões) (UNISDR, 2011).
• Até 2050, espera-se que as populações que
vivem em terras sujeitas a enchentes, à mudança
climática, ao desmatamento, à diminuição dos
pântanos e ao aumento dos níveis do mar,
aumentem, em termos de pessoas vulneráveis
a desastres causados por enchentes, para dois
bilhões de pessoas (UNU, 2004).
• Com relação a eventos extremos, um estudo
recente sobre 141 países constatou que mais
mulheres do que homens morrem por conta de
perigos naturais, e que essa disparidade está ligada
de maneira mais forte às diferenças no status
socioeconômico desigual das mulheres (NEUMAYER;
PLÜMPER, 2007).

O impacto da desertificação
sobre os recursos hídricos
• O uso e o manejo não sustentável da terra estão
levando à desertificação e à degradação das terras
em torno do mundo, aumentando a pressão sobre
os recursos hídricos e levando à escassez de água.
As estimativas indicam que quase dois bilhões de
hectares de terra em torno do mundo – uma área
equivalente a duas Chinas – estão sendo seriamente
degradados, sendo que em algumas partes, esse
processo está levando a consequências irreversíveis
(FAO, 2008a).
• A degradação de terras está aumentando, e quase
um quarto do total de terras do globo foi degradado
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entre 1981 e 2003. A ênfase da degradação recaiu sobre
as áreas de terras secas, mas as áreas úmidas também
estão passando por um nível surpreendentemente alto
de degradação (BAI et al., 2008).
• Em todo o globo, a desertificação, a degradação de
terras e a seca (na sigla em inglês, DLDD) afetam 1,5
bilhão de pessoas que dependem dessas áreas em
degradação, e esses processos estão estreitamente
associados aos cidadãos pobres, marginalizados e
politicamente frágeis, sendo que 42% dos indivíduos
muito pobres vivem em áreas degradadas, em
comparação com 32% moderadamente pobres e 15%
não pobres (NACHTERGAELE et al., 2010).
• Sozinha, a Índia tem 26% da população afetada
pela DLDD; a China tem 17%, a África Subsaariana
tem 24% e o restante da região da Ásia-Pacífico,
18,3%; a América Latina e o Caribe têm 6,2%, e o
Nordeste e o Norte da África têm 4,6% (ICRISAT,
2008). Esses fenômenos afetam todas as regiões do
mundo, mas o seu impacto mais forte é vivenciado
na África, onde dois terços do continente incluem
desertos ou terras secas.
• Estima-se que 24 bilhões de toneladas de solos
férteis estão desaparecendo anualmente, e que a
área de superfície perdida ao longo dos últimos 20
anos é igual à área agricultável dos EUA. Diante da
DLDD, estima-se que uma proporção substancial
das florestas naturais da Terra já foi destruída, e que
mais de 60% dos serviços dos ecossistemas já foram
degradados. Até 90% das florestas úmidas costeiras
da África Ocidental já desapareceram desde 1900
(MEA, 2005). É provável que essa tendência negativa
continue em ritmo acelerado ao longo do próximo
meio século.
• A análise estatística dos padrões pluviométricos
em algumas das regiões de terras secas revela uma
acentuada queda nos início da década de 1970, que
tem persistido – uma redução de cerca de 20% nos
níveis pluviométricos, resultando em uma redução
de 40% no nível de escoamento na superfície (EU,
2007).

Em equilíbrio ou em desequilíbrio?
• Apesar de as previsões sobre as futuras
demandas hídricas para a agricultura – de longe,
setor que mais usa a água – estarem eivadas de
incertezas, estima-se que haverá um crescimento
de cerca de 20% no consumo global de água pela
agricultura até 2050. Esse aumento pode ser ainda
maior se não houver melhorias substanciais na
produtividade da agricultura, que utiliza água da
chuva ou irrigação, de modo a atender à crescente
demanda por alimentos, causada pelo crescimento
populacional e pelas mudanças nos padrões
nutricionais.
• A crescente demanda por energia também
aumentará cada vez mais a pressão sobre os
recursos hídricos, especialmente na África
Subsaariana e nos países menos desenvolvidos do
Sul da Ásia, que representam 80% do 1,5 bilhão
de pessoas sem acesso à eletricidade em todo
mundo.

Capítulo 5:
O manejo hídrico, as instituições
e o desenvolvimento de
capacidades
• Existem 884 milhões de pessoas que ainda usam
fontes não aprimoradas para o consumo de água
potável, e 2,6 bilhões de pessoas que não utilizam
instalações sanitárias melhoradas (WHO; UNICEF,
2010). Contrapostas aos padrões atuais, que são mais
precisos e estabelecidos de forma mais rigorosa,
algumas estimativas afirmam que o número de pessoas
sem acesso à água encanada de qualidade confiável
em seus lares gira entre três e quatro bilhões.
• O setor de fornecimento de água e de saneamento
tem uma prioridade baixa em muitos países em
desenvolvimento, nos quais os investimentos
em saúde e em educação são frequentemente
priorizados. Ademais, desde 1997, a proporção
de ajuda para o desenvolvimento destinada ao
saneamento básico e a água potável caiu de 8%
para 5%, enquanto que a ajuda ao desenvolvimento
destinada à saúde aumentou de 7% para 11,5%, e,
para a educação, permaneceu estável em torno de
7% (WHO; UN-WATER, 2010, p. 15).

Capítulo 6:
Dos dados brutos às
decisões bem-informadas
• Além das barreiras políticas e institucionais à
produção de informações e de relatórios sobre a
disponibilidade e o uso dos recursos hídricos, também
existem limitações substanciais de natureza técnica e
financeira. O custo de uma única estação hidrométrica
para um rio de tamanho média pode facilmente
ultrapassar um milhão de dólares, e os custos das
operações em curso, da manutenção e do relato desses
trabalhos podem ser difíceis de se justificar em países
pobres, nos quais essas atividades competem com o
fornecimento básico de água por recursos limitados,
embora não apresentem benefícios imediatos.

Capítulo 7:
Desafios regionais,
impactos globais
África
• A África Subsaariana utiliza,por ano, em torno de
apenas 5% da sua água doce renovável. Apesar disso,
o acesso ao fornecimento aprimorado da água, tanto
em contextos urbanos quanto em contextos rurais,
ainda é o menor do mundo (NEPAD, 2006).
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• A crescente população da África está aumentando
a demanda por água e acelerando a degradação dos
recursos hídricos em muitos países. Em meados de
2011, a África (excluindo os Estados mais ao norte)
tinha uma população de cerca de 838 milhões
de habitantes, e sua taxa natural de crescimento
populacional era de 2,6% ao ano, comparada à média
mundial de 1,2%. De acordo com uma estimativa, a
população do continente aumentará para 1.245 bilhão
em 2025, e para 2.069 bilhões em 2050 (PRB, 2011).
• A África Subsaariana é a região mais pobre e
menos desenvolvida do mundo, e metade da sua
população vive com menos de um dólar por dia.
Cerca de dois terços dos seus países figuram entre
os níveis mais baixos de IDH (FAO, 2008b).
• Espera-se que a população urbana vivendo em
favelas nos países da África Subsaariana dobre para
cerca de 400 milhões de pessoas até 2020, se os
governos não tomarem medidas imediatas e radicais
(UN-HABITAT, 2005).
• O crescimento populacional está se estabilizando:
tem-se registrado uma redução progressiva nessa
taxa, de cerca de 2,8% entre 1990 e 1995 para uma
projeção de 2,3% entre 2010 e 2015 (FAO, 2005). Essa
tendência, juntamente com o crescimento econômico
cada vez intenso, provavelmente contribuirá para um
maior desenvolvimento socioeconômico, incluindo um
melhor manejo hídrico.
• As economias da maioria dos países africanos
dependem amplamente da agricultura que utiliza a
água das chuvas como o maior motor do crescimento
econômico. Ela representa cerca de 20% do PIB
da região, 60% da sua força de trabalho, 20% dos
seus bens de exportação e 90% da renda rural. A
agricultura é de longe o setor que mais usa a água,
sendo responsável por cerca de 87% do total de
retiradas desse recurso (FAO, 2008b). O investimento
na agricultura, e, especialmente, na produção rural
irrigada, é pelo menos quatro vezes mais efetiva
quanto à elevação da renda das pessoas do que o
investimento em outros setores (UNEP, 2010b).
• A África Subsaariana conta com um suprimento
pluvial relativamente abundante, com uma
precipitação média anual de 815 mm (FAO,
2008b). Porém, as chuvas são altamente sazonais,
são distribuídas desigualmente pela região, e
frequentemente acontecem enchentes e períodos de
seca. A maior quantidade de chuvas ocorre seguindo
a linha do Equador, especialmente na área que vai
do delta do Rio Níger até a bacia do Rio Congo. No
deserto do Saara praticamente não chove, enquanto
que na África Ocidental e Central, as chuvas são
excepcionalmente variáveis e imprevisíveis.
• No âmbito continental, os recursos hídricos
renováveis constituem apenas cerca de 20% do total
de chuvas e representam menos de 9% dos recursos
renováveis globais (FAO, 2005). Os recursos hídricos
renováveis internos per capita na África Subsaariana
caíram de uma média de mais de 16.500 m3 por
habitante em 1960 para cerca de 5.500 m3 por
habitante em 2005. Essa mudança foi resultado,
em grande medida, do crescimento populacional
(FAO, 2008b). As águas subterrâneas representam
15% do total dos recursos renováveis, mas estima-

se que 75% ou mais da população africana utilize a
água subterrânea como sua principal fonte de água
potável (UNEP, 2010b).
• Variações significativas tanto entre as regiões
quanto dentro delas, explicam as baixas taxas de
exploração de água per capita, de 247 m3 por ano.
A retirada de água total da África é de 215 km3 ao
ano, ou seja, de apenas 5,5% dos recursos hídricos
renováveis no continente, e de menos de 6% das
extrações de água ao redor do mundo (FAO, 2005).
• Cerca de dois terços da África são compostos por
regiões áridas ou semiáridas, e mais de 300 milhões
das 800 milhões de habitantes da África Subsaariana
vivem em ambientes com escassez de água, o que
significa que elas têm menos de 1.000 m3 desse
recurso per capita (NEPAD, 2006).
• A cobertura do fornecimento de água potável na
África Subsaariana2 é de meros 60%, enquanto que
a média mundial é de cerca de 87%. Do 884 milhões
de habitantes do planeta que ainda utilizam fontes
não melhoradas de água potável, 37% vivem nessa
região. O provimento de fontes hídricas melhoradas
em áreas urbanas foi de 83% entre 1990 e 2008. Em
áreas rurais, foi de apenas 47% em 2008, ainda que
isso tenha representado um aumento de 11% sobre
os dados de 1990, ou seja, 110 milhões de pessoas
a mais com acesso ao fornecimento melhorado de
água (WHO; UNICEF, 2010).
• Na África Subsaariana, apenas 31% da população
faz uso de instalações sanitárias melhoradas, com
grandes diferenças entre a cobertura urbana, que
era de cerca de 44% em 2008, e o fornecimento
rural, que era de 24%. Ainda que a proporção da
população que pratica a defecação em campo
aberto esteja declinando na região, em números
absolutos, ela aumentou de 188 milhões de pessoas
em 1990 para 224 milhões em 2008 (AMCOW, 2010).
• Entre meados da década de 1990 e o ano de 2008,
a subnutrição na África Subsaariana aumentou
de 200 milhões de pessoas para entre 350 e 400
milhões de pessoas (FAO, 2008b). A mudança
climática e a variabilidade do clima poderão
comprometer severamente a produção agrícola e
a segurança alimentar em muitos países africanos
(BOKO et al., 2007).
• Desde meados da década de 1960, a produção
agrícola tem aumentado anualmente a uma média de
menos de 2%, enquanto que a população aumentou
em cerca de 3% (UNECA, 2006). Cerca de 97%
das terras de lavouras da região dependem das
águas das chuvas, que produzem a maior parte dos
alimentos da África (FAO, 2008b). A África precisa
aumentar a sua produção agrícola a uma taxa de
3,3% ao ano se quiser alcançar a segurança alimentar
até 2025. A água é um elemento central da sua
capacidade de alimentar a sua população, uma vez
que as lavouras irrigadas representam apenas 20%
do seu potencial de irrigação. De fato, em todos os
países da região, com a exceção de quatro, menos
de 5% das áreas cultivadas são irrigadas, de modo
que existe um espaço considerável para expandir a
2.

A África do Norte e a África Subsaariana, de acordo com a
classificação da OMS excluem Argélia, Egito, Líbia, Marrocos e
Tunísia.
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irrigação, a fim de se aumentar a segurança alimentar
(UNEP, 2010b).
• Os cenários sugerem que aumentar três vezes a área
irrigada em representaria uma contribuição de apenas
5% no aumento da produção dos alimentos necessários
até 2025 (UN-WATER/AFRICA; AMCOW, 2004).
• Apenas uma em cada quatro pessoas na África
possui eletricidade.
• As fontes hidrelétricas fornecem 32% da energia
da África, mas esse potencial está subdesenvolvido.
Apenas 3% dos seus recursos hídricos renováveis são
explorados para a produção de energia hidrelétrica
(UNEP, 2010b).
• O “Diagnóstico da África de infraestrutura por país”
(Africa Infrastructure Country Diagnostic – AICD)
(FOSTER; BRICEÑO-GARMENDIA, 2010) estima que
o setor de água e saneamento necessita de US$22
bilhões anualmente para preencher a lacuna de
infraestrutura, para cumprir os ODMs e para realizar
as metas nacionais da África dentro de dez anos.
• O AICD também avaliou em torno de US$ 18
bilhões o investimento necessário para os sistemas
de irrigação de pequena escala na África, e em US$
2,7 bilhões para sistemas de grande escala ao longo
de um horizonte de 50 anos.
• A África possui cerca de um terço das grandes
bacias hidrográficas internacionais – com mais
de 100.000 km2 – do mundo. Praticamente todos
os países da África Subsaariana, juntamente com
o Egito, compartilham pelo menos uma bacia
hidrográfica internacional. Dependendo de como são
contabilizadas, existem entre 63 (UNEP, 2010b) e
80 (UNECA, 2000) bacias transfronteiriças de rios e
lagos no continente africano.
• Mais de 90 acordos internacionais foram redigidos
para auxiliar no manejo compartilhado das bacias
hídricas no continente africano (UNEP, 2010b).

Europa e América do Norte
• Os norte-americanos – os maiores usuários per
capita de água do mundo – consomem 2,5 vezes do
que é consumido pelos europeus. Um motivo para
isso é que a água é relativamente barata nos EUA
em comparação com outros países industrializados
(CEC, 2008).
• As populações europeia e norte-americana
consomem uma quantidade considerável de água
virtual, embutida na forma de alimentos e de
produtos importados. Cada pessoa na América do
Norte e na Europa (excluindo os países da antiga
União Soviética) consome pelo menos 3 m3 de água
virtual por dia na forma de alimentos importados, em
comparação com 1,4 m3 por dia na Ásia e 1,1 m3 por
dia na África (ZIMMER; RENAULT, s.d.).
• O uso de água per capita para a produção de
alimentos na Europa Ocidental e na América do
Norte tem diminuído substancialmente nas décadas
recentes (RENAULT, 2002).
• Entre 1976 e 2006, na União Europeia, tanto a área
afetada pelas secas quanto o número de pessoas
cujas vidas foram influenciadas por elas duplicou.
Esses impactos incluem diminuições na produção
de cereais e de energia hidrelétrica, e podem ter
repercussões econômicas.

• As enchentes têm afetado mais de três milhões
de pessoas na região da Comissão Econômica das
Nações Unidas para a Europa desde o início do
século, e os custos associados a essas enchentes têm
aumentado rapidamente.
• O IPCC prevê que o estresse hídrico certamente
aumentará no centro e no sul da Europa, e que até
a década de 2070, o número de pessoas afetadas
subirá de 28 milhões para 44 milhões. Os fluxos de
verão provavelmente declinarão em até 80% no sul da
Europa e em algumas partes da Europa Central e do
Leste Europeu. Espera-se que o potencial de energia
hidrelétrica da Europa diminua a uma média de 6%,
mas ele deve aumentar de 20% a 50% em torno do
Mediterrâneo até 2070 (ALCAMO et al., 2007).
• Cerca de 120 milhões de pessoas na Europa não
possuem acesso à água potável segura. E ainda mais
pessoas carecem de acesso ao saneamento básico, o
que resulta na propagação de doenças relacionadas
à água.

Ásia e Pacífico
• A região da Ásia e Pacífico possui 60% da
população mundial, mas apenas 36% dos recursos
hídricos do planeta (APWF, 2009). Ainda assim,
ela representa a maior parcela mundial de recursos
em termos de água doce, com uma média anual
de 21.135 bilhões de m3. Considerando sua grande
população e seu crescimento econômico, sua taxa
de exploração de água também é alta, com uma
média de cerca de 11% do total de seus recursos
hídricos renováveis, comparando-se assim às taxas
europeias, e figurando em segundo lugar no mundo
atrás da região do Oriente Médio, com sua escassez
de água (ESCAP, 2010). A disponibilidade per capita
nessa região é a menor do mundo (ESCAP; ADB;
UNDP, 2010).
• Em geral, o progresso tem sido lento em
proporcionar saneamento básico melhorado, com
exceção das regiões do Nordeste e do Sudeste da
Ásia. Em 2008, cerca de 480 milhões de pessoas
ainda eram carentes de acesso aos recursos hídricos
melhorados, enquanto que 1,9 bilhão de pessoas
ainda não tinham acesso a instalações sanitárias
melhoradas.
• A disponibilidade, a destinação e a qualidade
da água continuam sendo questões centrais. A
agricultura irrigada é de longe o setor que mais
utiliza água. A agricultura consome uma média de
cerca de 80% dos recursos hídricos renováveis da
região (APWF, 2009).
• A segurança alimentar é uma questão importante,
uma vez que cerca de dois terços das pessoas com
fome no mundo vivem na Ásia (APWF, 2009): 65%
da população subnutrida mundial está concentrada
em sete países, incluindo cinco países dessa região:
Índia, Paquistão, China, Bangladesh e Indonésia
(APWF, 2009).
• A migração interna e a urbanização são motores do
aumento no número de megacidades (ESCAP, 2011).
A região tem algumas das cidades de crescimento
mais rápido em todo o mundo, e entre 2010 e 2025,
prevê-se um aumento de 700 milhões de pessoas
aos crescentes contingentes populacionais que
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necessitarão de serviços municipais relacionados à
água (ESCAP, 2010).
• Em 2010, aproximadamente um quinto do território
do Paquistão esteve inundado, afetando mais de 20
milhões de pessoas nas áreas alagadas ao longo do
Rio Indus. As enchentes também destruíram mais de
1,6 milhão de acres de plantações (GUHA-SAPIR et
al., 2011).
• O esgoto doméstico é uma preocupação em
particular, uma vez que ele afeta os ecossistemas
próximos das áreas densamente povoadas.
Aproximadamente entre 150 e 250 milhões de m3 de
águas residuais das áreas urbanas são descarregados
por dia em cursos d’água abertos, ou são lixiviados
para dentro do subsolo. Isso tem consequências que
vão desde problemas de saúde humana e o aumento
da mortalidade infantil, até a degradação ambiental
generalizada.
• A proporção da população da região que tem
acesso a uma fonte melhorada de água potável
aumentou de 73% para 88% entre 1990 e 2008 – um
aumento de 1,2 bilhão de pessoas (ESCAP, 2010a).
Juntas, China e Índia representam 47% do 1,8 bilhão
de pessoas ao redor do globo que obtiveram acesso
a fontes aprimoradas de água potável nesse período.
Desde 1990, 510 milhões de pessoas no Leste
Asiático, 137 milhões no Sul da Ásia e 115 milhões
no Sudeste Asiático, obtiveram acesso a conexões
de água encanada em suas propriedades (WHO;
UNICEF, 2010).
• Dos 2,6 bilhões de pessoas que não usam
instalações sanitárias melhoradas, 72% vivem na
Ásia (WHO; UNICEF, 2010). Ocorreram rápidos
progressos em termos de saneamento melhorado
no nordeste do continente, com um aumento de 12%
no acesso entre 1990 e 2008, e no sudeste, com um
aumento de 22%. Em contraste, a situação no sul e
no sudoeste do continente é preocupante. Ainda que
o número de pessoas com acesso ao saneamento
básico tenha dobrado desde 1990, a cobertura média
de 2008 ainda era de apenas 38%, sendo que o
número de pessoas sem acesso era ainda maior do
que em 2005. Cerca de 64% da população mundial
que defeca em áreas abertas vive no Sul da Ásia.
Isso acontece a despeito do fato de que a prática
diminuiu principalmente nessa região, de 66% em
1990 para 44% em 2008 (WHO; UNICEF, 2010).
Somente na Índia, 638 milhões de pessoas ainda
defecam ao ar livre.

América Latina e Caribe (ALC)
• Mais de 8% da população mundial, ou seja, cerca de
581 milhões de pessoas, vive na ALC, e metade delas
vive no Brasil e no México (UNEP, 2007).
• Ainda que as médias dos índices de pobreza
tenham se reduzido continuamente ao longo dos
20 anos recentes, estima-se que 30% da população,
ou cerca de 177 milhões de pessoas, ainda vivem
em situação de pobreza, enquanto que 12% são
considerados extremamente pobres (ECLAC, 2011).
• O crescimento populacional, a expansão da
atividade industrial – especialmente a mineração nos
países andinos – e a alta demanda pela irrigação
levaram a um aumento de dez vezes na extração

total de água na região da ALC durante o século
XX. Entre 1990 e 2004, a extração aumentou 76%
(UNEP, 2010a). Em meados da década de 2000, ela
alcançou cerca de 263 km3 por ano, sendo que o
México e o Brasil, juntos, representaram pouco mais
da metade dessa quantidade (UNEP, 2007).
• Pode-se esperar que o uso da água para a
produção de energia aumente nessa região, seguindo
o padrão de crescimento econômico. A produção
hidrelétrica é responsável por 53% da eletricidade da
região, e a capacidade instalada aumentou 7% entre
2005 e 2008. Espera-se que a energia hidrelétrica
forneça uma parcela significativa da nova demanda
por energia (UNEP, 2010a).
• As geleiras da região estão diminuindo, por conta
da mudança climática. O recuo das geleiras afeta o
fornecimento da água de cerca de 30 milhões de
pessoas na região (UNEP, 2010a).
• As secas já ocorrem regularmente, e entre 2000
e 2005, elas causaram sérias perdas econômicas e
afetaram 1,23 milhão de pessoas (UNEP, 2010a).

Mundo árabe e Ásia Ocidental
• Pelo menos 12 países no mundo árabe e no oeste
da Ásia sofrem da escassez absoluta de água, o que
significa que eles têm menos de 500 m3 de recursos
hídricos renováveis disponíveis per capita por ano.
• Quase todos os países árabes sofrem com
a escassez de água, e o consumo excedeu
significativamente o suprimento renovável total de
água.
• Estima-se que 66% da água doce de superfície
disponível no mundo árabe se origina fora da região.
• Os conflitos cíclicos têm caracterizado o
mundo árabe por décadas, produzindo grandes
contingentes de desabrigados internos – a região
abrangida pela Comissão Econômica e Social para a
Ásia Ocidental (na sigla em inglês, ESCWA) contém
36% dos desabrigados do mundo (ESCWA, 2009).
Os conflitos têm causado um aumento na migração
regional e têm sobrecarregado os recursos e serviços
hídricos em áreas de recepção das populações
deslocadas.
• A agricultura é a fonte primária do estresse hídrico
no mundo árabe. Ela corresponde a mais de 70% do
total da demanda hídrica na maioria dos países da
ESCWA. No Iraque, em Omã, na Síria e no Iêmen, a
agricultura é responsável por mais de 90% do uso da
água. Apesar disso, a região é incapaz de produzir
comida suficiente para alimentar a sua população,
e os membros da ESCWA importam de 40% a 50%
do seu consumo total de cereais. Ao que parece, a
situação piorará ainda mais: prevê-se que a mudança
climática cause uma diminuição de nada menos do
que 25% na produtividade agrícola na maioria dos
países da região até 2080 (CLINE, 2007).

Implicações regionais e globais:
impactos e desafios
• A Arábia Saudita, um dos maiores produtores de
cereais do Oriente Médio, anunciou que diminuirá em
12% ao ano a produção de cereais, a fim de reduzir
o uso não sustentável das águas subterrâneas. Para
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proteger a sua segurança hídrica e alimentar, o
governo saudita promoveu incentivos para que as
corporações do país arrendem grandes faixas de
terra na África para cultivarem suas lavouras de itens
básicos da alimentação. Ao investir na África para
produzir esses itens básicos, a Arábia Saudita está
economizando o equivalente a centenas de milhões
de galões de água por ano, e reduzindo a taxa de
esgotamento dos seus aquíferos fósseis.
• A Índia está produzindo milho, cana-deaçúcar, lentilha e arroz na Etiópia, no Quênia, em
Madagascar, no Senegal e em Moçambique para
alimentar o seu mercado doméstico. Enquanto isso,
empresas europeias estão buscando 3,9 milhões
de hectares de terras africanas para atender à sua
meta de 10% de biocombustíveis até 2015 (Cotula
et al., 2009).
• O governo chinês antevê que até 2020, 15% da
energia de transporte da China será proveniente dos
biocombustíveis (KRAUS, 2009).
• A quantidade de água necessária para as
plantações de biocombustíveis poderia ser
particularmente devastadora para regiões como o
oeste da África, onde a água já é escassa (UNCTAD
XII, 2008), uma vez que a produção de um litro de
etanol de cana-de-açúcar requer 18,4 litros de água e
1,52 m2 de terra (PERIERA; ORTEGA, 2010).

Capítulo 8:
O manejo hídrico em
situações de incerteza e risco
• A maioria dos planos modernos de gestão de
enchentes inclui o uso de planícies de alagadiços e
pântanos. Os serviços centrais dessas áreas incluem
a sua capacidade de absorver rapidamente a água
e liberá-la aos poucos (regulação), aumentando
a resiliência dos ecossistemas pela regulação
da transferência de sedimentos. Sozinhos, esses
serviços representam alguns dos mais altos valores
da terra/natureza calculados até o momento; por
exemplo, US$ 33 mil por hectare de pântanos para a
redução de riscos de furacões nos EUA (COSTANZA
et al., 2008).
• Os danos potenciais de tempestades, enchentes
costeiras e no interior, bem como deslizamentos
podem ser reduzidos consideravelmente pela
combinação de cuidados no planejamento do
uso da terra, com a manutenção e a restauração
de ecossistemas para aprimorar as capacidades
de amortecimento de impactos. Tallis e outros
(2008) mostraram que o plantio e a proteção de
aproximadamente 12 mil hectares de manguezais
no Vietnã custou US$ 1,1 milhão, mas foram
economizados gastos da ordem de US$ 7,3 milhões
com a manutenção de diques.

Capítulo 9:
Compreendendo as incertezas
e os riscos associados às
principais causas
• A produtividade hídrica para a produção de
alimentos aumentou quase 100% entre 1961 e 2001.
• É provável que a população global alcance 9,1
bilhões em 2050, ou até mesmo antes. De acordo
com a UNDESA (2009b), 68% desses nove bilhões
de pessoas residirão em ambientes urbanos.
• Espera-se que a disponibilidade hídrica diminuirá
em muitas regiões. Apesar disso, o consumo global
de água para a agricultura, sozinho – incluindo
tanto a agricultura abastecida pelas chuvas quanto
a irrigada –, deve aumentar cerca de 19% até 2050,
e será ainda maior na ausência de progressos
tecnológicos ou intervenções de políticas públicas.
As atuais tendências mostram que as extrações de
água devem aumentar pelo menos 25% nos países
em desenvolvimento (UNEP, 2007).
• Enquanto a agricultura continua usando pelo
menos 70% dos recursos hídricos globalmente,
outros setores econômicos continuarão competindo
por esses recursos, e alguns deles de forma
intensiva, sem que exista um mecanismo explícito de
destinação na tomada de decisões.
• A água utilizada para arrefecer as usinas elétricas
nos EUA representa 40% do uso industrial desse
recurso no país. Espera-se que essa cifra alcance
30% na China em 2030 (UNEP, 2011 e fontes citadas).
Portanto, o aumento na produção energética usando
as atuais tecnologias, e com os atuais níveis de
eficiência, deve exercer uma pressão múltipla sobre
os escassos recursos hídricos.
• O desenvolvimento da agricultura urbana
sustentável poderia gerar caminhos duradouros
de produção para garantir o fornecimento local de
alimentos.

Capítulo 10:
A não valoração da água
pode levar a um futuro incerto
• Uma pesquisa do Banco Mundial estima que
a Indonésia perdeu US$ 6,3 bilhões (2,3% do
seu PIB) em 2006 por conta da deficiência em
saneamento básico e higiene. Como resultado,
ocorreram aumentos nos gastos com a saúde, perdas
econômicas e custos de compensação em outros
setores (WORLD BANK, 2008c). De acordo com
o mesmo estudo, perdas semelhantes nas Filipinas
alcançaram US$ 41,4 bilhões, ou 1,5% do seu PIB
(WORLD BANK, 2008b).
• Investimentos em coleta e tratamento de águas
residuais, incluindo os efluentes industriais, podem
evitar uma possível interrupção na atividade
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econômica. Estima-se que a poluição da água na
África do Sul custa anualmente ao país 1% da sua
renda nacional (PEGRAM; SCHREINER, 2010). Os
principais benefícios do tratamento das águas
residuais são os de evitar os custos da poluição e o
uso de água contaminada por usuários “rio abaixo”,
tais como outros municípios, indústrias, produtores
rurais e o turismo. Em casos mais graves, a poluição
dos cursos d’água tem levado ao fechamento ou à
mudança de indústrias, implicando grandes custos.

Capítulo 11:
Transformar as instituições
de manejo hídrico para
lidar com a mudança
• A incapacidade de atender às demandas de
fornecimento de água e de proteger as pessoas e as
propriedades contra as enchentes e as secas, produz
uma ameaça significativa para todos os países, mas
ela é sentida mais notadamente pelos países em
desenvolvimento, que são incapazes de construir a
infraestrutura necessária para mitigar os impactos
adversos desses eventos. A realidade é que os
sistemas de manejo hídrico não são projetados para
satisfazer a todas as demandas, diante da amplitude
da gama de possíveis eventos extremos em meio
às variações hidrológicas contemporâneas. Eles são
projetados para minimizar a combinação de riscos e
custos de uma ampla gama de danos à sociedade.

Capítulo 12:
Investimento e financiamento
para a água, por um futuro
mais sustentável
• O aprimoramento do acesso à água segura e ao
saneamento básico poderá produzir enormes retornos
econômicos. Os estudos do Banco Mundial sobre os
países do Sudeste Asiático estimam que cerca de
2% do seu PIB combinado é perdido por conta da
situação precária do saneamento, e, no pior dos casos
(o do Camboja), essa cifra sobe para mais de 7%
(WORLD BANK, 2008a). Os benefícios econômicos
advindos dos aprimoramentos na saúde das pessoas
incluem gastos menores com o sistema de saúde,
menos dias perdidos de escola ou trabalho – por
conta de enfermidades, ou para cuidar de parentes –,
e economia de tempo nas vidas pessoais (HUTTON et
al., 2007). A prevenção contra doenças relacionadas ao
saneamento básico e à água poderia economizar cerca
de US$ 7 bilhões por ano em gastos com o sistema de
saúde, e o valor das mortes evitadas, com base em um
rendimento futuro com descontos, acrescentaria outros
US$ 3,6 bilhões por ano (HUTTON et al., 2007).
• A OMS estima que os benefícios econômicos gerais
de se diminuir pela metade a proporção de pessoas

sem acesso sustentável à água e ao saneamento
melhorados, até 2015, poderia contrabalançar os
gastos com investimentos em uma proporção de 8:1
(PRÜSS-ÜSTÜN; CORVALÁN, 2006).
• A ajuda total para todos os aspectos relacionados
à água caiu de 8% para 5% entre 1997 e 2008 (WHO;
UN-WATER, 2010). As ajudas doméstica e estrangeira
não são necessariamente direcionadas às maiores
necessidades. Menos da metade do financiamento
de agências de fomento externo para a água e o
saneamento básico vai para países de baixa renda, e
uma pequena proporção desses recursos é destinada
ao fornecimento de serviços básicos, que são os que
teriam o maior impacto na realização do alvo dos
ODMs (WHO; UN-WATER, 2010).
• Mais de 70% do 1,1 bilhão de pessoas pobres que
sobrevivem com menos de um dólar por dia vivem
em áreas rurais, onde são diretamente dependentes
dos serviços dos ecossistemas (SACHS; REID, 2006).
• O aperfeiçoamento da previsão do clima e das
enchentes é um elemento crucial para o manejo dos
riscos destas últimas, e, especialmente, para reduzir os
seus impactos. No Quênia, as perdas pelas enchentes
causadas pelo El Niño em 1997 e 1998, e pela seca da
La Niña em 1998 e 2000 oscilaram entre 10% e 16%
do PIB ao longo desses anos. Os investimentos em
previsão do tempo e em serviços hidrometeorológicos
podem ter uma alta relação custo-benefício.
• As estimativas das medidas para lidar com os
cenários climáticos implicam um aumento nos gastos
anuais de adaptação entre US$ 13 bilhões e US$ 17
bilhões para os países em desenvolvimento como um
todo. Isso representa 3% do seu PIB.
• Projeta-se que o gasto anual com a adaptação à
mudança climática dos países em desenvolvimento
para os setores de fornecimento industrial e
municipal de água seria entre US$ 9,9 bilhões e US$
10,9 bilhões (líquido), e entre US$ 18,5 bilhões e US$
19,3 bilhões (bruto). O custo projetado da proteção
contra enchentes em áreas ribeirinhas encontra-se
entre US$ 3,5 bilhões e US$ 5,9 bilhões (líquido) e
US$ 5,2 bilhões e US$ 7,0 bilhões (bruto).3
• A base de dados da participação privada na
infraestrutura (PPI), mantida pelo Banco Mundial e
pela Public-Private Infrastructure Advisory Facility,
reportou que em 2009, o número de projetos hídricos
que encerraram seus aportes financeiros ou suas
obrigações contratuais diminuiu 46%, comparado a
2008, e que os compromissos anuais de investimento
diminuíram 31% durante o mesmo período.
• Na África, a inadimplência no pagamento das
contas de água está avaliada em US$ 0,5 bilhão
anualmente. Aprimorar o recebimento dos
pagamentos dessas contas é uma maneira óbvia
de se aumentar a receita relacionada à água sem
aumentar as tarifas. Ainda que os serviços ligados
à água com um desempenho melhor na África
normalmente alcancem taxas de recolhimento de
3.

O custo bruto inclui todos os gastos com a adaptação à
mudança climática. O custo líquido inclui a possibilidade (ou
seja, deduz do custo bruto) de gastos negativos (ou seja,
economia de gastos) que possam advir da mudança climática.
O método utilizado nesse estudo leva em consideração os itens
com gastos positivos e negativos para cada país, mas não entre
países dentro de uma mesma região (WORLD BANK, 2010c).
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80% ou mais (MEHTA et al., 2009), a persistência do
não pagamento, especialmente por departamentos
e agências públicas, produz um grande buraco
nas contas das autoridades hídricas, de quem
normalmente se espera que sejam autossuficientes.
• Apesar da proporção da água no total da ajuda
oficial ao desenvolvimento (AOD) ter declinado
desde meados dos anos 1990, o volume absoluto
do AOD começou a aumentar. Em 2007 e 2008, os
compromissos bilaterais anuais de ajuda dos países
do Comitê de Assistência ao Desenvolvimento
(CAD) relacionados à água e ao saneamento básico
aumentaram para US$5,3 bilhões. Incluindo os fluxos
concessionais das agências multilaterais, o total de
AOD para a água e o saneamento nesse período foi
de US$ 7,2 bilhões (OECD/DAC, 2010) comparados
com US$ 5,6 bilhões em 2006.

Capítulo 13:
Respostas ao risco e à
incerteza, pela perspectiva do
manejo hídrico
• O Instituto Internacional de Manejo Hídrico
(International Water Management Institute –
IWMI) prevê que a mudança climática terá graves
consequências para a necessidade de alimentar uma
população global cada vez maior, especialmente
em regiões da África e da Ásia, onde milhões de
produtores dependem unicamente da água das chuvas
para suas plantações. Na Ásia, 66% das lavouras
são abastecidas pela água da chuva, enquanto que
94% das áreas de fazendas na África Subsaariana
dependem unicamente da chuva, de acordo com
o IWMI. Essas são as regiões onde a infraestrutura
de armazenamento de água é menos desenvolvida,
e onde aproximadamente 500 milhões de pessoas
correm o risco de sofrer escassez de alimentos.

Capítulo 14:
Respostas aos riscos e
incertezas pelo lado de
fora da “caixa d’água”
• Um estudo da OMS revelou que os retornos do
investimento de cada dólar gasto com água e saneamento
básico nos países em desenvolvimento estariam entre US$
5 e US$ 28 (HUTTON; HALLER, 2004).
• A Agência Internacional de Energia (International
Energy Agency – IEA) prevê que ”pelo menos 5%
do transporte terrestre mundial será movido por
biocombustíveis [até 2030], o que implica mais de
3,2 milhões de barris por dia. Porém, a produção
desses combustíveis consumiria entre 20% e 100% da
quantidade total de água usada hoje para a agricultura
em todo mundo” (WEF, 2011b, p. 31), caso os processos
produtivos e a tecnologia não se modifiquem.
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O “Relatório mundial sobre desenvolvimento dos recursos hídricos 4” (WWDR4)
O Programa Mundial de Avaliação da Água das
Nações Unidas (World Water Assessment Programme
– WWAP) funciona sob o auspícios da UNESCO e
reúne o trabalho de 28 membros e parceiros da ONU
Água na elaboração do “Relatório mundial sobre o
desenvolvimento dos recursos hídricos” (WWDR), que
é produzido a cada três anos.
Este Relatório é uma referência e uma revisão
abrangente que proporciona um panorama geral dos
recursos hídricos mundiais, analisando as pressões das
decisões que motivam a demanda pela água e afetam a
sua disponibilidade. Ele oferece ferramentas e opções de
respostas para auxiliar os líderes nos governos, no setor
privado e na sociedade civil, no trabalho de lidar com
os desafios presentes e futuros. Ele sugere maneiras
como as instituições podem ser reformadas e como os
seus comportamentos podem ser modificados, bem
como explora possíveis fontes de financiamento para os
investimentos hídricos necessários com urgência.
Este quarto Relatório é um marco na série dos Relatórios
WWDR, relatando diretamente sobre as regiões e
destacando os locais mais sensíveis, e tendo sido
dimensionado para incluir entre as suas preocupações
centrais a questão da igualdade de gênero. Ele introduz

a abordagem temática do manejo hídrico em condições
de incerteza e risco em um contexto mundial que
está se modificando em um ritmo mais rápido do que
nunca, e de maneiras frequentemente imprevistas,
com incertezas e riscos cada vez maiores. Ele destaca
que a experiência histórica já não é mais suficiente
para proporcionar uma estimativa aproximada da
relação entre as quantidades de água disponíveis e as
mudanças nas demandas futuras.
O WWDR4 também busca mostrar que a água tem um
papel central em todos os aspectos do desenvolvimento
econômico e do bem-estar social, e que a ação
concertada por meio de uma abordagem coletiva dos
setores que fazem uso intensivo da água é necessária
para garantir que os muitos benefícios desse recurso
sejam maximizados e distribuídos equitativamente, e
que os objetivos de desenvolvimento relacionados à
água sejam alcançados.
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