
 



ÁGUA: 
DEBATE ESTRATÉGICO PARA BRASILEIROS E ANGOLANOS 1

MAURÍCIO WALDMAN 2

“Foi-se o tempo em que a água era considerada um bem livre. Ela só o era, aliás, e a
economia  polítca  que  nos  desculpe,  onde  era  superabundante  em  relação  às
necessidades [...]. De fato, no passado as sociedades que elaboravam ‘polítcas da água’
estavam localizadas  em zonas de fraca precipitação e de temperatura média elevada,
como no Egito, na Mesopotâmia,  em certas regiões da China, etc.  Hoje,  por causa da
utlização e do consumo aumentados pelo crescimento demográico e econmmico, todos
os países se confrontam com problemas relacionados com a água. A água, como qualquer
outro recurso, é motvo para relações de poder e de confitoss 

Claude Rafestn. Por Uma Geograia do Poder. 1993, página 231
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I. O CAPITAL HIDROLÓGICO MUNDIAL

A água é por definiço ambneite de vnda para niumerávens espécnes ainmans e vegetans.
Orgainsmos munto snmples podem sobrevnver sem ar. Todavna, ieihum deles sobrevnve
sem água. 

A água coisttun ntem nidnspeisável para a vnda humaia. Argumeito que fala por sn
mesmo, o líqundo perfaz 90% do volume do corpo humaio e cerca de dons terios de
seu peso médno (RUTKOWSKI, 1999). 

Coicentuaiço  matrncnal,  ateite-se  que  água defie  o  elemeito  iatural  per  se,
desvniculado  de  qualquer  uso  ou  utlnzaiço.  Por  sua  vez,  recurso  hídrico leva  em
coisnderaiço o líqundo eiquaito um bem socnal e ecoiômnco, habnlntado a cumprnr tal
fuiiço. 

A água é a substâicna mans abuidaite da superfcne da Terra, dnstrnbuída por eitre um
heterogêieo coijuito de compartmeitos e reservatórnos iaturans (Fngura 1). 

Na escala do tempo hnstórnco -  mas não do geológico -, o acervo hídrnco terrestre, da
ordem de 1.386.000.000 km³, do mesmo modo que sua forma de dnstrnbuniço pelo
globo, se maiteve relatvameite estável (Vnde REBOUÇAS, C00C).

A água doce - freshwater ou água azul - coisttun fraiço míinma do capntal hndrológnco
muidnal 3. Cerca de 97,5% das águas muidnans está deposntada ios oceaios, mares e
lagos salgados. É portaito nmpróprna para coisumo. 

A despento da apologna do dessalgameito das águas oceâincas como soluiço para a
escassez do líqundo 4, sabe-se que o processo acarreta expressnva poluniço ambneital, e
além dnsso, é caro e depeide de eiergna barata, pré-coidniço cada vez mans rara ia
atualndade. Tecincameite, someite um grupo míinmo de iaiões poderna fazer uso das
usnias de dessalninzaiço 5.

Nesta perspectva, é nmportaite sublnihar que uincameite C,5% das águas muidnans
correspoide a água doce. É deste moitaite, assaz volumoso a despento da pequeia
porceitagem,  que  se  toria  possível  assegurar  a  sobrevnvêicna  das  coletvndades
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humaias. Outrossnm, anida que se trate de uma fraiço faitástca do líqundo, exnstem
várnos obstáculos quaito à acessnbnlndade. 

FIGURA 1 - Gráico das águas mundiais e dos reservatórios naturais do líquido
(In: REBOUÇAS, 2002: 8, adaptado de SHIKLOMANOV, 1999).

Das águas doces,  68,9% está eicarcerada em gelenras,  ieves eterias ou ias calotas
polares, formaido um coijuito de acesso oieroso e que gera agravos ambneitans ao ser
mnierado, vnsto acelerar o efento estufa.

O subsolo aloja outra porceitagem porteitosa: C9,9% do total 6. Mas, seido esta massa
líqunda suscetvel de coitamniaiço pela ausêicna ou má aplncaiço de polítcas de uso e
ocupaiço do solo, seu poteicnal de beiefcnos iço admnte otmnsmo fácnl 7. 
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Outro complncador é que a exploraiço dos venos subterrâieos solncnta levaitameitos
geotécincos  e  profcnêicna  operacnoial,  iem  sempre  coitemplados  ia  perfuraiço  e
gereicnameito dos poios 8. 

Por  fm,  os  restaites  0,9%  estço  localnzados  em  pâitaios  ou  estocados  em  solos
coigelados tpo permafrost, eicoitrado ias pansageis cnrcumpolares (Alasca, Nuiavut,
Escaidniávna, Snbérna) e em áreas tpnfcadas por elevadas alttudes (Tnbete, Alpes), io
caso formaido depósntos iaturans cuja exploraiço apreseita dnfculdades acnitosas.

Em resumo, a água doce em estado lnvre ia iatureza, preseite em corpos d’água como
rnos, lagos e oásns, ao alcaice nmednato da satsfaiço das iecessndades humaias, perfaz
íifma proporiço das águas muidnans. 

Tans águas de escoamento superfciall ou surface waters runofl coifguram 0,3% dos
C,5% cntados, totalnzaido apeias C00.000 km³. Qual seja: algo eitre 0,014% ou 0,015%
das águas globans.

Todavna, é este estoque que garaite a coitiundade de todas as formas de vnda e da
populaiço  humaia.  Justfca-se,  pons,  redobrada  ateiiço  io  gereicnameito  deste
suprnmeito,  snigular  ias  suas  vnrtudes  quaito  à  logístca  de  acesso  e  poteicnal  de
recnclagem e reaproventameito 9.
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II. ÁGUA: RECURSO ESSENCIAL

Líqundo fuidameital, os víiculos que assocnam as águas com o dniamnsmo socnal sço de
tal  modo  evndeites,  que  a  meiiço  a  elas  toriam-se  obrngatórnas,  seja  qual  for  a
atvndade humaia em debate. 

A proemniêicna da água ias atvndades agrícolas é, por exemplo, cabal. Hoje, como io
passado,  a  agrncultura  é  de  loige,  além da  atvndade  mans  suscetvel  à  escassez  do
líqundo, o prnicnpal usuárno da substâicna. 

Basta coifernr  os levaitameitos dedncados ao tema. Os cultvos moiopolnzam eitre
65%-70% do total coisumndo 10, porceitagem coisnderável ia hnpótese de lembrarmos
que a nidústrna requnsnta eitre 19 e C4% e o uso resndeicnal, meros 8%-10% (Fngura C).

Este  emolumeito  hndrológnco  da  agrncultura  se  justfca  pelos  volumes  expressnvos
requerndos para produznr alnmeitos, quansquer que sejam. Produznr trngo snginfca 900
lntros de água/kg, 1 kg de mnlho, 1.400 lntros e 1 kg de arroz, 1.910 lntros (Cf. ARMAND,
1998). 

Na sequêicna a esta exposniço, exnstem varnávens específcas à crnaiço de rebaihos, que
expoieicnalnzam a dnscussço da água eiquaito nisumo. Na pastorícna, o recurso é vntal
para dessedeitar os ainmans, produznr raiço, para os matadouros a fuicnoiar e para
processar carie.  Ademans,  a  forragem, para satsfazer a fome dos rebaihos, solncnta
água iço só para ser produznda como requer determniado teor de umndade. 

Assnm,  avalnaido  o  quantum solncntado  pelos  rebaihos,  chega-se  a  eiormes  inputs
hídrncos.  Apeias io que dnz respento a dessedeitaiço dos ainmans,  sço 53 lntros/dna
para os bovnios; 41 para equnios e muares; 6 para os suíios, cabras e ovelhas; 0,C para
galnihas (REBOUÇAS, C004: 49). 

Na pecuárna, as médnas de coisumo de água por uindade de alnmeito produznda sço
acnitosameite  manores  do  que  as  agrícolas.  Basta  recordar  que  a  carie  de  fraigo
solncnta 3.500 lntros/kg e a carie bovnia, 100.000 lntros/kg  11. 

Todavna,  anida  que  o  peso  da  agropecuárna  io  coisumo  de  recursos  hídrncos  seja
nidnscutvel,  nmporta  coihecer  os  perfs  de  demaida  por  parte  da  nidústrna.  Tal
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preocupaiço justfca-se porque mesmo seido o coisumo nidustrnal meior que o da
agropecuárna,  desde  o  niícno  da  revoluiço  nidustrnal  as  solncntaiões  das  fábrncas
aumeitaram  sem  parar,  nmpulsnoiadas,  para  além  das  exngêicnas  objetvas  da
maquniofatura, pela mola propulsora da próprna ecoiomna 1C. 

FIGURA 2 - Captação global de água doce no intervalo 1900-2010, discriminando as retradas do líquido pelos
três principais setores: agropecuária (1), indústrias (2), e uso residencial (3), assim como a evaporação dos
reservatórios (4). Este últmo dado, frequentemente desconsiderado, embora não conira a um consumo de
água em si mesmo, deve ser classiicado como uso antrópico das águas, dado que a evaporação não ocorreria
sem a intervenção humana de construir barramentos para armazenar o líquido para diferentes propósitos.
Note-se  a  magnitude  do  consumo  de  água  pela  agropecuária,  assim  como  a  expressão  relatvamente
modesta do consumo doméstco e a importância mediana das indústrias, proporções que grosso modo, tem
persistdo nos levantamentos com porcentagens similares. A métrica das retradas de água estão estmadas
em  km³/ano  (Fonte:  FAO-AQUASAT,  in:  <  http://www.fao.org/nr/water/aquastat/wateruuse/index.stm >.
Acesso: 26-12-2018)
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Recorde-se de que iço exnste ieihuma atvndade nidustrnal que prescnida do líqundo.
Tudo  o  que  provém  das  fábrncas  pressupõe  input hídrnco  para  ser  elaborado  ou
processado. 

Neste seitdo,  dados assocnados com a atvndade nidustrnal  nivarnavelmeite revelam
elevada depeidêicna para com a água. Basta tomar cnêicna dos dados arrolados por
auteitcada base de dados (BRANCO, C00C: CC8), tal como segue: 

➢ Fabrncar cerveja coisome 4-7 lntros de água para cada lntro da bebnda; 

➢ 1 qunlo de aiúcar coisome 100 lntros; 

➢ 1 lntro de gasolnia exnge 10 lntros; 

➢ 1 qunlo de papel, C50 lntros; 

➢ Alnmeitos em coiserva, 7-35 m³/toielada; 

➢ Fnbras snitétcas, 375-835 m³/toielada; 

➢ Borracha snitétca, 83-C.800 m³/toielada; 

➢ Lavaidernas, C0-50 m³/toielada de roupa lavada.

A  metalurgna,  io  geral  eiteidnda  como  coisumndora  de  eiergna,  é  outro  ramo
vorazmeite coisumndor de água. De proito, a etapa nincnal de extraiço dos metans dos
mniérnos, rncos em óxndos, carboiatos e outras nmpurezas, suscnta elevados reclamos de
água,  traisformaido  a  mnieraiço  em  nmportaite  ageite  de  passnvos  ambneitans
promovndos pela metalurgna (ALIER, C005). 

No cnclo de produiço, a água para resfrnar coque/gases ias coquernas é da ordem de
170-580 lntros/toielada de carvço beiefcnado. Para recuperar gases volátens as usnias
precnsam de 75-95 lntros/toielada. Para arrematar, a snderurgna nmpõe 100-500 m³ para
cada toielada de aio (SILVA et SIMÕES, C00C: 361). 

Exnstrna  também  uma  meiiço  obrngatórna  eivolveido  o  input hídrnco  pertieite  à
produiço de beis  paradngmátcos.  Por  exemplo,  o  alumíino  solncnta  magiífco  input
hídrnco: 100.000 lntros/kg. Um computador de C4 kg emprega 1.500 lntros. Quaito aos
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automóvens, sço utlnzados 400.000 lntros de água para produznr um úinco automóvel
(BARLOW et CLARKE, C003: 9).

Destas  ressalvas  iço  escapam as  nidústrnas  dotadas  de  alto  coefcneite  teciológnco
(eletroeletrôinca,  robótca,  niformátca).  Coitrarnaido  dnfuso  seiso  comum,  este
segmeito da ecoiomna moderia iço só utlnza porteitosos volumes de água doce para
produznr  seus  eigeihos,  quaito  ejeta  ia  coitramço  poderosa  carga  polundora  dos
recursos hídrncos 13. 

Eitretaito,  para  aprofuidarmos a  questço,  paralelameite à  pressço exercnda  pelas
atvndades produtvas, devemos poituar os nmpactos promovndos por expectatvas de
coisumo que se amplnfcaram com a escalada da urbainzaiço muidnal. 

Isto porque mans do que qualquer outro feiômeio é este o dniamnsmo que atesta a
magintude  da  aproprnaiço  dos  recursos  iaturans  e  a  hegemoina  do  modo  de  vnda
moderio,  dnretameite  nmplncados  com  a  exacerbaiço  das  retradas  de  água  do
ambneite 14. 

Exemplnfcaido,  iote-se  que o  fortalecnmeito do modelo ocndeital  de  alnmeitaiço,
muntas vezes poido a perder modelos culniárnos tradncnoians, a despento de iço serem
qualntatvameite melhores do que estes, sço nidnssocnávens de um padrço de coisumo
e de afuêicna socnal relacnoiado com requnsniões superlatvas de recursos hídrncos pela
agropecuárna 15. 

Pari passu, a expaisço do coisumo de beis nidustrnalnzados, de embalageis e produtos
com elevada  pegada hídrica (qual seja,  hídrico-intensivos),  assocnados com nmpactos
ambneitans que se esteidem ia escala do tempo e do espaio - catalnsados por eveitos
como o aquecnmeito global (global warming), suscnta acnrrados debates sobre o avaiio
da arndez e da escassez de água, tema ncôinco deste iovo mnlêino que se nincna.

Dnsto decorrem nievntávens  problemas relacnoiados ao  estresse hídricol  coicento que
cresceitemeite passou a traisntar em niúmeros textos e iarratvas.
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III. A ESCASSEZ CRESCENTE DOS RECURSOS HÍDRICOS

O coicento de  estresse hídrico aufernu relevâicna coicentual a partr de 1989 com os
trabalhos da hndróloga sueca Malni Falkeimark. A especnalnsta, calculaido a oferta de
recursos  hídrncos  para  ateider  as  iecessndades  humaias,  niclunido-se  iesta
coitabnlndade as  requnsniões da agrncultura,  da nidústrna  e  da produiço eiergétca,
eiteideu que o volume iço poderna ser nifernor ao patamar de 1.700 m³/pessoa/aio. 

Esta  referêicna,  também coihecnda como  Indicador  Falkenmark,  Índice  de estresse
hídrico ou WSI (abrevnatura técinca de Water Stress Index), nidnca estado de alerta toda
vez em que este íidnce iço estver dnspoiível. 

Em paralelo, patamares nifernores a 1.000 m³/habntaite/aio demarcarnam coidniço de
Escassez de Água (Chronic Water Scarcity), e ia proporiço de 500 m³/habntaite/aio,
um estado de Penúria Hídrica Absoluta (Absolute Water Scarcity), uma sntuaiço anida
mans dramátca quaito ao acesso à água.

O coicento laiiado por Falkeimark é bastaite aproprnado para explncntar a equaiço
pela  qual  os  recursos  hídrncos,  em  face  do  comprometmeito  da  capacndade  de
recnclagem e de dnluniço dos polueites  pelo  meno iatural,  foram colocados a  uma
dnstâicna cada vez manor da satsfaiço das iecessndades dos humaios (Cf. WALDMAN,
C009d, C008). 

Dado  emblemátco,  a  termniologna  provém  de  stress,  palavra  niglesa  que  snginfca
pressão,  esforço ou  tensão,  seido  ieste  exato  seitdo  assumnda  io  âmbnto  das
geocnêicnas e dnscnplnias afis (OLIVEIRA, 1995). 

Deve-se  ressalvar  que  a  coicentuaiço,  tal  como  delnmntada  por  Malni  Falkeimark,
coivnve com varnados graus de coicordâicna e aitagoinsmo com outras formulaiões.
Há que ser recoihecndo, é extremameite dnfcnl  adotar um padrço quaittatvo que
coitemple a heterogeiendade de sntuaiões vnveicnadas pela socnedade humaia 16. 

Assnm, sem descoisnderar o arrojo da cneitsta sueca em laiiar o coicento de estresse
hídrnco,  este  fon  niteisameite  debatdo  e  sua  susteitaiço  teórnca  questoiada  de
muntas formas, niclusnve io tocaite às especnfcndades polítcas, socnans e geográfcas. 
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O veredncto de refetr o modo de vnda de grupos, povos e iaiões afueites (porém
iço do coijuito da Humaindade),  permntu a apreseitaiço de outras especulaiões
quaittatvas. Coifernido melhor: iniguém proclama como defintvo o Iidncador de
Falkeimark (Vnde RIJSBERMAN, C004; MCGRANAHAN, C00C; VILLIERS, C00C; OHLSSON,
1999 e 1998; SHUVAL, 1998). 

Na sequêicna, um coijuito snginfcatvo de pesqunsadores, ceitros de estudos, órgços
como o Baico Muidnal, departameitos da ONU, assessornas técincas especnalnzadas e
ONGs relacnoiadas com os recursos hídrncos, propuseram patamares dnfereites.

Nesta lniha de abordagem, o patamar de 1.000 m³/pessoa/aio é nidncado eiquaito
parâmetro mans  uinversal  para demarcar a  coidniço de  estresse hídrnco.  Quaito à
escassez de água, esta se coifgurarna ias sntuaiões ias quans a oferta é nifernor a 500
m³/hab./aio (REBOUÇAS, C004: 68-69 e C00C: 19). 

Seja  como  for,  e  nidepeideitemeite  dos  debates  sobre  íidnces  técincos,  o  que
iniguém coloca  em questço é  o  avaiio da sede  em iível  muidnal.  Em 1994,  um
relatórno da ONU de 1994 snialnzava que o suprnmeito de água muidnal  per capita
havna se reduzndo a apeias um terio do que fora em 1970. 

A utlnzaiço global da água dobrou eitre 1940 e 1980 e acrednta-se que o coisumo
teiha dobrado uma vez mans ias duas décadas restaites do Século XX. Para mans, a
dramatcndade desta questço é óbvna quaido se sabe que,  seguido estmatvas da
ONU, aproxnmadameite 30% da populaiço muidnal  vnve  atualmeite a sntuaiço de
estresse hídrnco. 

Peisaido um refereicnal com base em cniqueita lntros dnárnos  per capita (em lnihas
gerans a quaitdade dnárna para dessedeitar uma cabeia de gado bovnio), um bnlhço
de pessoas vnve, ios dnas de hoje, com uma oferta meior do que esta. 

Em C0C5, cerca de 3,5 bnlhões de pessoas habntarço áreas com carêicna de água, com
destaque para os países pobres. Em C050, iovameite adotaido como referêicna o
padrço de 50 lntros/dna, serço 4,C bnlhões de pessoas iuma populaiço global de 10,5
bnlhões, para as quans iço será possível sequer garaitr este volume. 

Eiteida-se que este ceiárno explncnta uma problemátca de escassez hídrnca que já está
pautada  por  gravíssnmos  lapsos  ia  oferta  de  água,  desdobraido-se  em  nmpactos
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profuidameite iegatvos ia vnda das pessoas, deitre os quans, os relacnoiados com a
saúde e o saieameito.

Seguido o Fórum Muidnal da Água C009, doeiias venculadas pela água sço a Cª causa
morts de crnaiias com meios de 5 aios. Dessas, 1C5 mnlhões habntam casas sem água
de boa qualndade; C3% da populaiço muidnal defeca ao ar lnvre por iço dnspor de
nistalaiões saintárnas, e tampouco, de redes de esgoto (NOVAES, C009).

Certameite, regnstraram-se esforios para ao meios mntgar problemas como o quadro
relatvo ao saieameito básnco. Seguido a OMS, eitre 1990 e C004 cerca de 1,C bnlhço
de pessoas tveram acesso a melhores coidniões saintárnas em seus domncílnos. Mesmo
assnm, anida hoje C,6 bnlhões iço dnspõem de prnvadas ou iço podem se lavar com
água correite (Jorial Folha de Sço Paulo, C1-03-C008, Muido, págnia A14).

Para completar, para além do quadro agngaitado de problemas socnans de acesso à
água, a dnsputa pelo recurso tem acnrrado ias últmas décadas coitradniões de todo o
tpo a opor grupos, povos e iaiões 17.

Muntos especnalnstas ndeitfcam a cresceite escassez de água eiquaito fator para o
nicremeito dos atrntos étincos e teisões polítcas 18, caso dos que opõem nsraeleises
aos palestios e às iaiões árabes vnznihas (WALDMAN, C004). 

Coisecutvameite, o compartlhameito da água toriou-se alvo de polêmnca aguda
eitre graide iúmero de Estados soberaios. Por snial, aiote-se que coereitemeite, a
palavra rivalidade é proveineite de rivus, que snginfca rno em latm.

Assniale-se que 155 dos manores snstemas hndrográfcos passam por duas iaiões. Além
dnsso, 59 rnos estço dnvndndos eitre treze e doze países: o Níger atravessa dez países;
Nnlo e o Coigo passam por iove; Zambeze por onto e o Volta, outros sens. Em síitese:
cerca de 40% dos humaios ocupa bacnas hndrográfcas multiacnoians (ELLIOTT, 1998).

Num  coitexto  marcado  por  coifntos  geopolítcos  em  curso  ou  poteicnans,  pela
maxnmnzaiço dos problemas de acesso fsnco e socnal aos recursos hídrncos assnm como
por estratégnas  de utlnzaiço racnoial  da água que urgem serem dnscutdas,  poucos
países  dnspõem  de  margem  de  maiobra  para  eifreitar  com  sucesso  o  que  se
coiveicnoiou definr como Crise da Água.
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Matrnz de progióstcos preocupaites, esta crnse pode eitremeites revelar, para além
de  desafos,  muntos  ceiárnos  nistgaites  para  países  que,  como o  Brasnl  e  Aigola,
possuem  io  próprno  equacnoiameito  desta  questço,  uma  matrnz  capacntada  a
alavaicar o eiorme poteicnal de ambas iaiões.
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IV. BRASIL E ANGOLA: SIMILARIDADES, METAS E PRECEDÊNCIAS

No  refereite  aos  recursos  hídrncos,  Brasnl  e  Aigola  compartlham  amplo  rol  de
niteresses e uma sugestva pauta de temas permntido niteraiço, troca de expernêicnas
e  nitercâmbno  proposntvo.  É  assnm  que,  nmbuídos  deste  vnés,  poderíamos  destacar
dnversas homolognas eitre os dons países.

Com toda certeza,  um poito  comum serna  o  fato  de  taito  Aigola  quaito  o  Brasnl
estarem, ium prnsma hídrnco, posncnoiados iuma sntuaiço especnalíssnma. Basncameite
por dnsporem de fartos maiaicnans  de água doce,  uma snigularndade que reclama a
ateiiço  de  qualquer  pesqunsador  iuma  coijuitura  marcada  pelo  faitasma  das
torienras secas. 

Tal  peculnarndade  eicoitra  explncaiço  em  coidniões  ambneitans  que  eicoitram
equnvaleites ios dons lados do Atlâitco, a comeiar pela tropncalndade e pela formaiço
geológnca. 

A  este  dado ambneital  se  assocnam os  regnmes  pluvnométrncos,  susteitaido deisas
redes de dreiagem hndrográfca,  somaido múltplos cursos d’água que por sua vez,
estço artculados a dnversos reservatórnos subterrâieos. 

No caso de Aigola, a pujaiia dos recursos hídrncos tem, por excelêicna, sua expressço
mans acabada iuma graidnosa obra iatural: o Plaialto do Huambo. Sntuado io ceitro
do país, abrnga iasceites de muntos rnos e afueites, seido por nsso mesmo coihecndo
como Caixa d’Água de Angola (Fngura 3).

Deitre os cursos fuvnans com orngem io Huambo ou que sço alnmeitados por fuxos
dele  proveineites  fguram,  além do Cuaiza (cujo  trajeto é  100% aigolaio),  quatro
proemnieites bacnas  hndrográfcas:  as  dos rnos  Ocavaigo,  Zambeze,  Zanre e Cuieie,
crucnans para a geografa aigolaia e para os países da Áfrnca Austral (apud GONÇALVES,
C003: 79). 

Quaito ao Brasnl, a prodngalndade das suas águas fon refereidada ia próprna Carta de
Pero Vaz de Camniha para El Rey de Portugal. Redngnda io aio de 1500, iesta mnssnva as
terras brasnlenras estço desngiadas como País das Muitas Águas. 
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FIGURA 3 - Mapa de Angola com a área central do país em destaque, origem de nascentes das grandes redes
hidrográicas  da  África  Austral  (Fonte:  Pinterest,  <  https://br.pinterest.com/ >.  Acesso:  30-05-2017,
adaptação e montagem de Maurício Waldman).

Tratou-se de uma definiço correta: o Brasnl nitegra, juito com os EUA, Caiadá, Chnia,
Íidna, Rússna e a Repúblnca Democrátca do Coigo (RDC), o G7 da Água (Fngura 4), bloco
que tem sob sua jurnsdniço cerca de 40% da água de escoameito superfcnal do globo.
Eitretaito, mesmo ieste grupo o Brasnl detém prnmazna absoluta. 
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O qunihço hídrnco do país, 1C% do acervo global e 53% do escoameito da Amérnca do
Sul, é o manor do muido. Agracnado com vastos estoques iaturans, a posniço do país io
ranking da água é reforiada pelo fato de ser o úinco “gngaite hídrnco” em coidniões de
foriecer água doce em escala muidnal, dotado pons de capacntaiço ímpar ium possível
comércno global do líqundo (Vnde WALDMAN, C006; REBOUÇAS, C00C; SHIKLOMANOV,
1999). 

Em coitiundade a esta argumeitaiço, Brasnl e Aigola nitegram seleto grupo de países
que, dnspoido de rnco poteicnal  de águas doces e um patamar niterio de coisumo
anida banxo, os toria poteicnalmeite provedores muidnans do líqundo, assertva que
niclun o comércno de  água virtual  19- que acoitece por nitermédno da exportaiço de
mercadornas com elevado coefcneite hídrnco -  assnm como de água eigarrafada e a
dnstrnbuída por dutos e iavnos-taiques. 

FIGURA 4 - Planisfério com os Países do G7 da Água: Representados no mapa os sete principais países
detentores de estoques água doce: (1) Estados Unidos, (2) Canadá, (3) Federação Russa, (4) República
Popular da China (RPC), (5) Índia, (6) República Democrátca do Congo (RDC) e (7) Brasil.  (Adaptação e
Montagem de Maurício Waldman a partr de WALDMAN, 2006, REBOUÇAS, 2002 e SHIKLOMANOV, 1999).
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Importa  frnsar  que  embora  anida  iço  esteja  claro  como  ia  prátca  fuicnoiarna  o
comércno do líqundo C0, um aspecto nmportaite é que produtos com elevado coefcneite
de  água  -  carie,  soja,  alumíino,  papel,  mniérno  processado  e  ultmameite  os
bnocombustvens - já maternalnzam  commodites cobniadas, garaitido vnsnbnlndade aos
países dotados de graides estoques de água doce. 

Neste  coitexto,  de  um  poito  de  vnsta  emnieitemeite  geopolítco,  os  dons  países
desfrutam de uma posniço especnal. O Brasnl, reuinido gngaitesco volume de água doce,
possun nitrnisecameite papel relevaite ia dnscussço niteriacnoial sobre o futuro dos
recursos hídrncos. 

Por sua vez, Aigola reúie o caudal de um graide iúmero de rnos a moitaite do curso
que  peietra  ios  países  vnznihos,  alguis  dos  quans,  partcularmeite  a  Namíbna  e  a
Repúblnca da Áfrnca do Sul (RSA), vnveicnam forte teidêicna de estresse hídrnco. 

Neste  seitdo,  o  papel  de  Aigola  ia  gestço  da  rede  hndrológnca  regnoial  gaiha,
portaito óbvna iotornedade. O patrnmôino hndrológnco de Aigola - que anida aguarda
levaitameitos mans precnsos - é gngaitesco, posncnoiaido o país como um destaque
muidnal em provnmeito de água doce per capnta. 

Nço por  meios,  o  país  possun  a  manor  capacndade hídrnca  deitre  os  sngiatárnos  do
Protocolo sobre o Sistema de Cursos de Águas Partlhadas da região da Comunidade de
Desenvolvimento  da  África  Austral (SADC),  e  por  snial,  exerce  soberaina  sobre  o
percurso de quatro graides bacnas compartlhadas da Áfrnca Austral. 

Este quadro promnssor pode, coitudo, ser balnzado por ressalvas e comeitárnos. Uma
destas  relacnoia-se  com  a  exnstêicna  de  áreas  em  Aigola  e  Brasnl  acometdas  por
carêicnas fsncas do líqundo. 

Como  se  sabe,  a  iatureza  por  definiço  iço  é  homogêiea.  Coisequeitemeite,  a
dnsparndade da dnstrnbuniço iatural do líqundo chega a ser surpreeideite C1. Ao mesmo
tempo,  graide  parte  das  sntuaiões  iaturans  de  escassez  admnte  varnado  leque  de
soluiões, aponadas niclusnve ios dados iaturans. 

Em Aigola, o deserto Namnbe é, por exemplo, cortado pelo Cuieie, um rno majestoso
que também agrega poiderável patrnmôino ecológnco e hndrelétrnco. 
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Quaito ao semnárndo brasnlenro,  estgmatzado por um coitroverso nmagniárno como
uma regnço “sem água”, é pelo coitrárno brnidado pelo líqundo iuma proporiço quase
nivejável io coitraste com as regnões efetvameite secas do globo CC. 

Outros reparos correm por coita da sntuaiço anida nisatsfatórna - io Brasnl e em Aigola
- da nifraestrutura de abastecnmeito de água potável e do saieameito básnco, que
tpnfca muntas áreas urbaias dos dons países (passim DAVIS, C006). 

Eitretaito, dado que a sede, seja io Brasnl ou em Aigola, iço eicoitra respaldo em
niferêicnas iaturans, se toria passível de ser corrngnda com nivestmeitos e de polítcas
públncas voltadas para garaitr o acesso à água doce, seja io campo ou ia cndade. 

Uma vez mans, tal admoestaiço justfca o ajunzado de que estamos aites dnaite de
problemas técincos de gestço, de dessnmetrnas socnans e vncnssntudes polítcas do que de
uma escassez fsnca do líqundo.

Por  fm,  io  que  coisnstrna  iuma  poideraiço  niescapável,  dnaite  do  quadro  de
acnrrameito da crnse io acesso às águas doces, existe premência em implantar medidas
de conservação dos recursos hídricos. 

Vnveicnaido ecoiomnas emergeites, para brasnlenros e aigolaios coloca-se o desafo
em fazer valer uma ageida proposntva vnsaido garantr e ampliar a oferta de água, iço
apeias explorar. 

Isto niclun, eitre outros, procednmeitos que agreguem gaihos em ecoefcnêicna, gestço
ótma  da  água  (coijugada  com  gereicnameito  do  lnxo  e  da  matrnz  eiergétca),
plaiejameito terrntornal e sumameite, nivestmeitos em educaiço ambneital. 

Cautelas míinmas cabívens para países cujo poteicnal e papel ia defesa dos recursos
hídrncos  é esseicnal  para garaitr qualndade de vnda desta  e das futuras  geraiões  e
também, do muido como um todo.
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Ii: revnsta Cosmos, pernódnco do Grupo de Pesqunsa Lniguageis Geográfcas, Faculdade
de Cnêicnas e Teciologna da Uinversndade Estadual Paulnsta (FCT/UNESP), iº. C, pp. C9-
34. UNESP: Campus de Presndeite Prudeite. C004. Texto masternzado e nicorporado à
Sérne Recursos Hídrncos Nº. 8, edniço revnsta e amplnada. Sço Paulo (SP): Edntora Kotev.
C019. Texto dnspoiível on line em: 
<  http://www.mw.pro.br/mw/recursos_hndrncos_08.pdf >.  Acesso  em:  04-03-C019.
C004;

__________. Recursos Hídricoso Os impactos da produção de alimentos e dos resíduos
sólidos.  Semniárno de Pesqunsa em Geografa (SEPEGE), 8 a 10 de Dezembro de C003.
Sço Paulo (SP): Programa de Pós-Graduaiço em Geografa Humaia Departameito de
Geografa  da  Uinversndade  de  Sço  Paulo.  Texto  masternzado  e  nicorporado  à  Sérne
Culniárna, Gastroiomna e Alnmeitaiço Nº. C. Sço Paulo (SP): Edntora Kotev. C018. Texto
dnspoiível on line em: < http://mw.pro.br/mw/geog_recursos_hndrncos_nmpactos.pdf      >.
Acesso em: 7-04-C010. C003;

WALDMAN, Maurícno. Águao Essência para o Futuro. Cartlha Especnal do Dna da Muidnal
da Água, maternal  orgainzado pelo Dnárno do Graide ABC, edniço de Sábado, CC-03-
C010. Saito Aidré (SP): Dnárno do Graide ABC. C008;

WALDMAN, Maurícno et alli. Memória d’Áfricao A Temátca Africana em Sala de Aula. 3ª
edniço. Sço Paulo (SP): Cortez Edntora. C007.
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1 Água:  Debate Estratégico  para Brasileiros  e  Angolanos  correspoide ao texto de
referêicna de comuincaiço acadêmnca apreseitada pelo autor duraite as XIV Joriadas
Técinco-Cneitfcas da Fuidaiço Eduardo dos Saitos (FESA),  eveito que traiscorreu
eitre C1 e C4 de Setembro de C010 em Luaida, Repúblnca de Aigola. Este maternal fon
prnmenrameite dnspoinbnlnzado para acesso públnco ia Iiteriet em C9 de Novembro de
C010, seido masternzado com a mesma fialndade em Agosto de C017 pela  Editora
Kotev  (Kotev  ©).  Exceto  as  quatro  nmageis preseites  ia reedniço  de C017,  iotas
retfcadoras e correlatas meiiões bnblnográfcas refereites a estas, o texto orngnial fon
maitdo  e  preservado.  Eiquaito  tal,  Água:  Debate  Estratégico  para  Brasileiros  e
Angolanos  nicorpora  regras  atualmeite  vngeites  quaito  à  iorma  culta  da  líigua
portuguesa,  cautelas  edntornans  e  de estlo,  assnm como iormatzaiões  niereites  ao
formato  PDF.  A  coifeciço  desta  edniço  coitou  com  a  Assnstêicna  de  Edntoraiço
Eletrôinca,  Pareceres  Técincos  e  Tratameito  Dngntal  de  Imageis  do  webdesigner
Fraicesco Aitoino Pnccnolo, Coitato E-manl:  fraicesco_aitoino@hotmanl.com, Home-
Page:  www.harddesngiweb.com.br.  Aiote-se  que  Água:  Debate  Estratégico  para
Brasileiros e Angolanos é um maternal gratunto, seido vedada qualquer modalndade de
reproduiço  comercnal  e  de  dnvulgaiço  sem  aprovaiço prévna  da  Editora  Kotev.  As
cntaiões  de  Água:  Debate  Estratégico  para  Brasileiros  e  Angolanos devem
obrngatornameite nicorporar referêicnas ao autor e ao texto coiforme padrço modelar
que  segue:  WALDMAN,  Maurícno.  Águao  Debate  Estratégico  para  Brasileiros  e
Angolanos. XIV Joriadas Técinco-Cneitfcas da Fuidaiço Eduardo dos Saitos (FESA),
C1-C4 de Setembro de C010, Luaida, Repúblnca de Aigola.  Sérne Afrncaindades Nº. 1.
Sço Paulo (SP): Edntora Kotev. C017.
C MAURÍCIO  WALDMAN  é  professor  uinversntárno,  pesqunsador  acadêmnco,  edntor,
jorialnsta,  coisultor  e  aitropólogo  afrncainsta,  com Graduaiço em Socnologna  (USP,
198C), Mestrado em Aitropologna (USP, 1997), Doutorado em Geografa (USP, C006),
Pós-Doutorado  em  Geocnêicnas  (UNICAMP,  C011),  Pós-Doutorado  em  Relaiões
Iiteriacnoians (USP, C013) e Pós-doutorado em Meno Ambneite (PNPD-CAPES, C015).
Dons dos ttulos das pesqunsas do autor, Mestrado em Aitropologna (USP, 1997) e Pós-
Doutorado em Relaiões Iiteriacnoians (USP, C013), coisttuem trabalhos com área de
coiceitraiço em Áfrnca. Waldmai fon colaborador de Chnco Meides (1988), nitegrou o
Ceitro Ecumêinco de Documeitaiço e Iiformaiço (CEDI, 1988-1990) e atuou como
membro da dnretorna da Assocnaiço dos Geógrafos Brasnlenros - Seiço Sço Paulo (AGB-
SP,  C00C-C003). No  campo  do  coihecnmeito  afrncainsta,  atuou  como  coisultor
niteriacnoial da Câmara de Comércno Afro-Brasnlenra (C013-C017), e duraite dez aios
(C004-C014),  como  professor  ios  cursos  de  dnfusço  cultural  do  Ceitro  de  Estudos
Afrncaios da USP (CEA-USP). Waldmai fon coisultor do Iisttuto Paulo Frenre io campo
temátco de Áfrnca e realndade iegra brasnlenra,  também deseivolveido palestras e
coiferêicnas sobre Áfrnca & Afrncaindades em dezeias de cndades brasnlenras. Maurícno
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Waldmai respoide pela autorna de C10 artgos, reseihas, projetos e textos cneitfcos
ceitrados  io  temárno  de  Áfrnca  &  Afrncaindades.  Deitre  outros  veículos  de  mídna
nmpressa,  os textos de Waldmai foram regularmeite publncados pela revnsta Áfrnca
(CEA-USP), Jorial Cultura (Luaida, Aigola), revnsta Brasnl-Aigola Magaznie (Sço Paulo),
revnsta  Coitemporartes  (Curntba)  e  Portal  Iisttuto  Afro  (Sço  Paulo).  É  autor  de
Africanidadel  Espaço  e  Tradiçãoo  A  Topologia  do  Imaginário  Espacial  Tradicional
Africano  na  fala  griot  sobre  Sundjata  Keita  do  Mali (Revnsta  Áfrnca,  coedniço  CEA-
USP/Edntora Humaintas, 1997-1998, volume C0/C1, pp. C19-C68),  paper coisnderado
niteriacnoialmeite relevaite pelo Centre Natonal de la Recherche Scientfque (CNRS),
o mans nifueite ceitro de nivestgaiões maitdo pelo goverio da Fraiia (Coifra Fncha
Catalográfca:  <  http://mw.pro.br/mw/cat.ninst.fra_C017_kotev.pdf >).  Maurícno
Waldmai é coautor de Memória D’Áfricao A Temátca Africana em Sala de Aula (Cortez
Edntora, C007), obra de referêicna io campo afrncainsta brasnlenro.
Mais Informação:
Portal do Professor Maurício Waldman: www.mw.pro.br 
Maurício Waldman - Textos Masterizados: http://mwtextos.com.br/
Currículo Lattes-CNPq: http://lattes.cipq.br/374963691564C474 
Verbete  Wikipedia  (BrE): http://ei.wnknpedna.org/wnkn/Maurncno_Waldmai Contato
Email: mw@mw.pro.br 
3 O crntérno muidnal de classnfcaiço das águas as coisndera doces quaido seu teor de
Sólndos Totans Dnssolvndos (STD) é nifernor a 1.000 mg/lntro (WALDMAN, C006: 171-17C;
REBOUÇAS, C00C: 1).
4 Na advertêicna do bnólogo Samuel Murgel BRANCO, o termo  dessalinização,  serna
tecincameite coitestável, justfcaido sua substtuniço por dessalgamento (1993: 61).
Loige  de  coisttunr  precnosnsmo  de  lniguagem,  a  alegaiço  é  que  os  processos  de
dessalinização não  se  destnam  a  remover  toda  a  salinidade  marinha. Aites,  tais
processos se prestam a retrar o excesso de sais da águal tornando-a potável. 
5 A manorna das usnias de dessalninzaiço se coiceitra ios países do Orneite Médno e ia
Áfrnca Seteitrnoial. Neste recaito do muido sntuam-se iaiões que além de coitarem
com  polpudas  recentas  do  petróleo,  dnspõem de  fartas  jazndas  de  hndrocarboietos.
Assnm,  a  lnderaiia do Orneite  Médno/Áfrnca  do Norte  io segmeito iço é  fruto do
acaso. Em C017, das estmadas 15.000 a C0.000 usnias em operaiço, acrednta-se que
dons  terios  estejam  localnzadas  ieste  torrço  do  Plaieta,  respoideido  por  44%  da
produiço muidnal de água dessalninzada, que ademans, está projetada para crescer a
taxas eitre 7% a 9% ao aio. Também coigrueitemeite, o ressequndo renio da Arábna
Saudnta,  coiceitraido C0% do total  global  de plaitas de dessalninzaiço, coisttun o
manor  usuárno  de  água  dessalninzada  do  muido,  que  perfaz  50%  do  coisumo  dos
cndadços deste país. Outro caso iotórno é o Estado de Israel, oide devndo à banxa oferta
pluvnométrnca e espnihosos arrazoados geopolítcos,  os programas de dessalninzaiço
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foriecnam 40% da água potável em C015, preveido-se que esta porceitagem alcaice
70% até C050. (Nota da edniço de C017)
6 Nço  serna  demasnado  meicnoiar,  os  aquíferos  brasnlenros  despoitam  como
verdadenras jonas da iatureza. Perfazem um qunito das águas muidnans estocadas io
subsolo. Supõe-se que o poteicnal do Aquífero Guarain - 70,3% do qual em terrntórno
brasnlenro  -  correspoide  a  90,C%  do  total  da  água  superfcnal  de  todo  muido
(REBOUÇAS,  C00C:  14).  Outro reservatórno,  o Alter  do Chço ou Graide Amazôina  -
100% io Brasnl - terna o dobro do volume do Guarain.  That is to say: água sufcneite
para preeicher C9 mnlhões de Estádnos do Maracaiç ou onto mnl vezes a cubagem dos
gngaitescos depósntos do pré-sal (Globo.com Notcnas, edniço de 19-04-C010).
7 Podemos  meicnoiar  sequelas  ornuidas  da  dnsposniço  niadequada  dos  resíduos
sólndos, afetaido os aquíferos por nitermédno da nifltraiço do lnxnvnado (ou chorume),
e pelos efueites gasosos nmpregiados de metans pesados que alcaiiam cedo ou tarde
os leiións de água. O mesmo pode ser dnto para os agrotóxncos, dotados de eiorme
poder  coitamniaite  dos  corpos  aquátcos,  muntas  vezes  aplncados  pela  agrncultura
comercnal em áreas de recarga dos reservatórnos subterrâieos (Cf. WALDMAN, C01C,
C010a e C010b). (Nota da edniço de C017)
8 Presume-se que C50 mnlhões de poios estço em operaiço io muido, dos quans cerca
de 10% io Brasnl, em graide parte perfurados e operados sem as precauiões técincas
exngndas (REBOUÇAS, C004: 45 et seq). 
9 Ateite-se que embora a termniologna reciclagem seja comumeite aplncada à gestço
dos  resíduos  sólndos,  permnte-se  a  nicorporaiço  do  vocábulo  ao  jargço  técinco  do
gereicnameito dos recursos hídrncos. Isto porque o chamado tratameito das águas
servndas,  iada mans  é  do que uma recnclagem.  Ademans,  iço só a  reciclagem,  mas
ngualmeite as polítcas de redução e de reutlização de águas potabnlnzávens, permntem
a adequaiço coicentual dos recursos hídrncos às polítcas de gereicnameito baseadas
os Três “R”s: Reduzirl Reutlizar e Reciclar (WALDMAN, C006).
10 Nos  países  em deseivolvnmeito,  as  demaidas  de  água pela  agrncultura  podem
alcaiiar perceituans anida mans altos, em torio de 80% ou mans (Cf. WALDMAN, C003;
RODRIGUES, 1998: C5).
11 Assniale-se a exnstêicna de foites cntaido iúmeros meiores:  35.000,  C0.000 ou
16.193 lntros/kg. Mas, estes cálculos provêm da crnaiço dotada de iível técinco mans
avaiiado, o que iço coisttun de modo algum a regra para os países do III  Muido.
Partcularmeite  o  últmo  iúmero  -  16.193  lntros/kg  -  provém  de  Israel,  país  com
iotórna excelêicna ia gestço da água (SHUVAL, 1998). Mas, iote-se que mesmo 16.193
lntros/kg é um volume expressnvo de água e que ademans, exnstem estudos apoitaido
íidnces anida manores de coisumo de água pelo gado bovnio, que pode alcaiiar a cnfra
de 150.000 lntros/kg (Cf. WALDMAN, C010a: 116, C009a, C006: 119 e PIMENTEL, 1997). 



1C  Nas palavras de Lester BROWN: “As mnl toieladas de água utlnzadas ia Íidna para
produznr uma toielada de trngo, valeido talvez US$ C00, podem também ser utlnzadas
para nicremeitar facnlmeite a produiço nidustrnal em US$ 10 mnl, ou seja, cniqueita
vezes mans” (C001).

13 O famoso Vale do Snlícno (Calnfórina), tem mans áreas de asseitameito de rejentos
tóxncos  mapeados  pela  Agêicna  de  Proteiço  Ambneital  dos  Estados  Uindos  (EPA,
Environment Protecton Agency), do que qualquer outro poito dos EUA. A EPA arrolou
iada meios do que qunize localndades oide refugos das empresas de alta teciologna
afetam leiións freátcos, coitamniaido a água de coisumo de nmportaites segmeitos
urbaios. Este é o caso bastaite coihecndo de Phoeinx, io Arnzoia (BARLOW et CLARKE,
C003: 9). 
14 Uma estmatva  muidnal  da  área  ocupada pelas  cndades,  embora  careceido  de
precnsço absoluta, nidnca que os asseitameitos urbaios ocupam eitre C,5% e 6% da
superfcne  terrestre.  Coitudo,  os  urbaintas  coisomem,  de  acordo  com  estudo
dnvulgado pelo World Watch Insttutel 76% da madenra nidustrnalnzada e 60% da água
doce. Outras foites esclarecem que o meno urbaio absorve 75% dos recursos iaturans
plaietárnos (DIAS, C00C: 15).
15  À mednda que as pessoas asceidem ia cadena alnmeitcna e passam a coisumnr mans
carie  bovnia,  suíia,  aves,  ovos  e  latcíinos,  coisomem  mans  grços.  Uma  dneta
amerncaia rnca em produtos pecuárnos requer 800 qunlos de grços por pessoa por aio,
eiquaito as dnetas ia Íidna, domniadas por uma alnmeitaiço básnca de amndos como
arroz, caracternstcameite iecessntam apeias de C00 qunlos. O coisumo quatro vezes
manor de grços por pessoa snginfca ngual nicremeito io coisumo de água doce (apud
BROWN, C001).

16 Snginfcatvameite, exnstem dnvergêicnas quaito às quaitdades míinmas para as
iecessndades humaias dnárnas de água. Muntas foites coisnderam 100 lntros/pessoa/dna
como o iível míinmo de coisumo. Recorde-se que as quaitdades coisnderadas vntans
varnam  em  razço  de  padrões  culturans,  socnans  e  clnmátcos.  Dnversas  agêicnas
niteriacnoians  eiteidem  que  cniqueita  lntros/pessoa/dna  sço  sufcneites  para  as
iecessndades humaias de água para dessedeitaiço, lnmpeza, hngneie e culniárna. Alnás,
o movnmeito cívnco sul-afrncaio propõe este volume como ntem de uma “cesta básnca
urbaia esseicnal” (free lifeline), cabível à sobrevnvêicna dos cndadços (ALIER, C005).
17   Advnrta-se que as coitradniões quaito ao acesso tem se dnfuidndo em muntas áreas
metropolntaias. A Graide Sço Paulo tem, por exemplo, um defcnt  hídrnco dngio de
regnões árndas e semnárndas (Cf. WALDMAN, C01C; C010b e C008). Em muntos ceitros
urbaios da pernferna, a deternoraiço das coidniões de vnda e de acesso à água potável
está seido acelerado por um formndável nicremeito demográfco: “ioveita por ceito
do aumeito populacnoial da humaindade ocorrerá ias áreas urbaias dos países em
deseivolvnmeito, cuja populaiço dobrará para quase 4 bnlhões de pessoas ia próxnma



geraiço” (DAVIS, C006: 14).
18 Warrei Chrnstopher, Secretárno de Estado dos EUA ia admninstraiço do Presndeite
Bnll Clnitoi eitre 1993-1997, afernu serem “os temas vniculados aos recursos iaturans
extremameite nmportaites para obter estabnlndade polítca e ecoiômnca” (OHLSSON,
1998). Tal vatcíino reaparece ia seiteiia do cneitsta polítco iorte-amerncaio Dainel
Deudiey: “As defcnêicnas globans e a degradaiço dos recursos iaturans, juitameite
com  a  dnstrnbuniço  desngual  destas  matérnas-prnmas,  podem  coiduznr  a  rnvalndades
iacnoians e, evndeitemeite, à guerra” (ELLIOTT, 1998: CC0).
19 A termniologna água virtual tem sndo popularnzada pelos técincos e especnalnstas que
atuam ia área dos recursos hídrncos, refernido-se aos aportes de água iecessárnos para
produznr determniado bem ou servnio, e que, io eitaito, iço estço evndeicnados ia
apreseitaiço fial da mercadorna. Exatameite por esta razço, se justfca a exnstêicna
de lnihas de pesqunsa preocupadas em avalnar o quocneite de “água nivnsível” preseite
ios produtos.
C0 Neste quesnto, há munto que avaiiar. Por exemplo, o comércno muidnal de águas
coista ia ageida de dnscussões da Orgainzaiço Iiteriacnoial do Comércno e de outras
eitdades niteriacnoians. Masl não está normatzado. Deitre os nteis que compõem o
eleico de preocupaiões poteicnans para com a questço do comércno de água doce,
podemos cntar a formaiço de uma orgainzaiço niteriacnoial de países provedores de
água e a preservaiço dos recursos hídrncos. Salneite-se que as dnsputas em torio da
coisolndaiço  da  água  eiquaito  mercadorna  fon  iotórna  ias  duas  últmas  décadas,
evndeicnaido-se  em  dnversos  eveitos  niteriacnoians  relacnoiados  com  os  recursos
hídrncos (Cf MARGAT, 1998: 40-51). Deitre estes, cntem-se os Fóruis Muidnans da Água
de Marrakech (Marrocos,  1997),  Hana  (Holaida,  C000) e  Knoto (Japço,  C003).  Outro
nmportaite  eveito  fon  a  Coiferêicna  de  Água  Doce  de  Boii  (Alemaiha,  C001).
Recorde-se que a Cúpula Muidnal para o Deseivolvnmeito Susteitável, ocorrnda em
Johaiesburgo (Áfrnca do Sul,  C00C),  embora voltada para amplo temárno ambneital,
teve ios recursos hídrncos um destaque iotórno. O mesmo pode ser afrmado quaito à
Quarta Coiferêicna da Orgainzaiço Muidnal do Comércno de Doha (Emnrados Árabes
Uindos, C001).
C1 Por exemplo, a Amazôina reúie apeias 5% da populaiço brasnlenra, mas coiceitra
71,1% das águas doces do país, doide se coiclun que os demans 95% da populaiço
usufruem C8,9% restaites  da água.  Outro dado:  as  quatro bacnas  meios povoadas
(Amazôinca,  Tocaitis,  Pariaíba e Paraguan),  reúiem 83% dos  recursos hídrncos io
país. 
CC No que expõe os aspectos semnians dos aportes teciológncos, serna cabível alnihavar
a sugestva comparaiço eitre Israel e o semnárndo iordestio de autorna do geógrafo
Maiuel Correna de Aidrade. Nos aios 1970, quaido a agrncultura nrrngada nsraeleise
coiqunstou a mídna muidnal mednaite a apreseitaiço dos repetdos sucessos das suas



colhentas,  este  comeitou:  “Coivém  salneitar,  para  dar  uma  ndena  do  defcnt  de
umndade, que io sertço brasnlenro, em Cabacenras, ia Paraíba, o município mais seco do
Brasil, chove C59 mm por aio - dez vezes a quantdade de chuvas que caem em certas
áreas de Israel” (ANDRADE, 1977: 68, grifos nossos).



SAIBA MAIS SOBRE AS ÁGUAS DE ANGOLA 
 

 
 

http://mw.pro.br/mw/africanidades_06.pdf 

http://mw.pro.br/mw/africanidades_06.pdf


ANGOLA X ÁFRICA DO SUL: GUERRA DA ÁGUA A VISTA? 
 

 
 

http://www.mw.pro.br/mw/serie_professor_mourao_07.pdf 

http://www.mw.pro.br/mw/serie_professor_mourao_07.pdf


CONHEÇA A SÉRIE AFRICANIDADES 
 

 
  http://mwtextos.com.br/serie-africanidades/  

 

 
 
 

 
 

Os debates sobre ÁFRICA & AFRICANIDADES são um pilar central de atuação da EDITORA KOTEV, 
publicadora digital que entrou em atividades no ano de 2016. Também trabalhamos com temas 
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Saiba mais sobre a EDITORA KOTEV. Acesse nossa página: http://kotev.com.br/ 
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