
O BRASIL, A ÁGUA E AFINS 
 
 
 
 
 

O Brasil tem 16% da água do planeta. 3% da água do planeta é potável; destes 
3%, 75% constituem as calotas polares e 10% estão nos lençóis freáticos, seja, 
subterrâneos. Restam 15% dos 3% para consumo. 

 
Cerca de 30 países/regiões vivem estados críticos quanto à água; destes, Kwait, 

Emirados Árabes Unidos, Bahamas e a Faixa de Gaza já padecem da falta do líquido. A 
água não é fundamental apenas para conservação da vida, mas também recurso de 
sustentação do desenvolvimento em qualquer sentido; é essencial na irrigação das 
lavouras que asseguram a alimentação, na geração de energia e na atividade industrial. 
Escassa ou inexistente, a vida no planeta, a produção de energia e por extensão a 
atividade produtiva entrarão em colapso. A população do planeta aumenta 
continuamente; com isso, expande-se a necessidade de aumentar a produção de 
alimentos, energia e bens, aumentando o consumo de água. Na razão direta do aumento 
do consumo, as reservas hídricas estão baixando, caminhando para níveis críticos, para 
o esgotamento em prazo indeterminado. 

 
Não há indícios seguros de que a água se esgotará por completo, mas há estudos 

alertando estarmos no caminho para a sua severa escassez. Mais ou menos em 25 anos, 
por volta do ano 2040, prevê-se 2/3 da população do planeta à míngua do líquido para 
as suas necessidades básicas. 

 
O Egito reserva para sua utilização, como quota do leão, significativo percentual 

das águas do Nilo, indispensáveis para sobrevivência dos demais países que delas 
dependem. Se as águas do rio baixarem continuamente pelo esgotamento paulatino de 
suas fontes, a tendência será garantir reservas para o consumo de sua população, 
resultando diminuição da expressão das quotas dos demais países; representando um 
eventual aumento de retenção de água risco para sua manutenção, e não havendo 
acordo, a guerra por parte dos prejudicados será inevitável, questão de sobrevivência. Já 
existe uma séria disputa entre o Egito e a Etiópia devido a medidas unilaterais desta 
última para assegurar-se de maior quantidade de água; qualquer redução de fluxo que 
afete a quota egípcia certamente provocará uma guerra. Há um latente estado de guerra 
entre o Uzbequistão e o Tajiquistão à conta da construção de uma barragem para fins 
hidrelétricos projetada por esse último para o rio Vakhsh. A obra diminuirá o volume e 
a disponibilidade de água rio abaixo, uma ameaça para o Uzbequistão. 

 
De um ponto de vista jurídico, defendem franceses e suíços, a água da Terra é um 

bem comum, estendendo-se o princípio a todos os recursos naturais do planeta. Seria 



animador se o petróleo e o gás fóssil se distribuíssem de graça e proporcionalmente 
entre os países, mas, quanto custa um barril de petróleo, cujo preço é manipulado até 
mesmo por razões políticas? Estudos atualizados apontam para cerca de 2.500 pessoas 
morrendo diariamente no mundo por terem dificuldade na obtenção de água potável; 
crianças são as mais atingidas pela escassez ou falta de água. 

 
O Brasil tem enormes reservas na superfície e subterrâneas. Com o passar do 

tempo seremos no quesito água, essencial, um alvo cada vez mais visado. Já temos um 
sério problema com a Amazônia brasileira. Na hipótese - e não importa quanto tempo 
isso pode levar, porque o nosso compromisso com o país e com os futuros brasileiros é 
inderrogável - como, a permanecer nossa atual vulnerabilidade, defenderemos o 
patrimônio natural que pertence aos brasileiros de agora e por vir e não ao futuro de 
outros países e outras gentes? O Brasil precisa se preparar, em final análise o Brasil 
precisa se armar adequadamente, e isso não se dará pela forma do colaboracionismo, 
muito ao contrário. Precisamos de uma política de Estado de longo, longo prazo e de 
governantes que, respeitados os acordos não prejudiciais, tenham compromisso com o 
país e com a sobrevivência, digna, dos brasileiros de hoje e do futuro. 

 
O Brasil precisa armar-se, não importa o preço a pagar por isso. De outro modo, 

pagaremos o preço da perda da dignidade pessoal e nacional. E da nossa aniquilação. 
Pense bem nisso, estamos em bom momento para fazê-lo. 
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