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SEMANA MUNDIAL DA ÁGUA – ESTOCOLMO 

26 A 31 DE AGOSTO DE 2012 

No percurso dos dias 26 a 31 de agosto, líderes mundiais se reuniram para a “World Water Week” 

(Semana Mundial da Água 2012) que se realizou em Estocolmo. O evento foi um prelúdio do 

Ano Internacional da Cooperação pela Água, pois ofereceu uma oportunidade única para troca 

de opiniões, experiências e boas práticas entre as Sociedades Científica, Empresarial, Política e 

Cívica. 

A Semana Mundial da Água tem sido organizada anualmente, desde 1991, pelo Stockholm 

International. Neste ano de 2012 a FAO e o Grupo Consultivo de Investigação Agrícola 

Internacional (CGIAR) são parceiros, tendo em vista que a temática do evento é A Água e a 

Segurança Alimentar. 

No discurso da cerimónia da abertura, o Diretor geral da FAO, José Graziano da Silva sublinhou 

que "não há segurança alimentar sem segurança hídrica", observando que o relatório 

recentemente publicado pela FAO “O Estado dos Recursos Hídricos em Terra, para a Alimentação 

e a Agricultura” adverte que a escassez crescente e a poluição da água representam um risco 

iminente para os sistemas de produção de alimentos essenciais em todo o mundo. 

No entanto, também sublinhou que o setor de produção de alimentos oferece igualmente um 

enorme potencial para mudar a forma como o mundo utiliza água. "A agricultura é a chave para o 

uso sustentável da água", disse Graziano da Silva. “Para conseguir isso e atender à crescente 

procura mundial por alimentos, temos que produzir com economia de água, usá-la de forma mais 

sustentável e inteligente, e ajudar a agricultura a adaptar-se às mudanças climáticas", 

acrescentou. 
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Para isso, a FAO propôs um novo quadro para a gestão da água na agricultura: Lidando com a 

escassez de água – Trata-se de uma diretriz para a ação junto à agricultura e a segurança 

alimentar, que explicita políticas e procedimentos recomendados. 

 

DESPERDÍCIO DE “ÁGUA COMESTÍVEL” AMEAÇA O PLANETA 

 

Segundo o diretor-executivo do Instituto Internacional da Água de Estocolmo (Siwi), Torgny 

Holmgren, “...não é a água que se bebe, mas a “comestível” a que provavelmente constitua um 

dos principais problemas para milhões de pessoas no futuro em todo o mundo. “Mais de um 

quarto de toda água que usamos no planeta se destina ao cultivo de mais de um bilhão de 

toneladas de alimentos que ninguém consome”.  “Essa água e os milhares de milhões de dólares 

investidos no cultivo, embarque, embalagem e compra do alimento são jogados fora”, acrescentou 

Holmgren. “Reduzir o desperdício de comida é o caminho mais inteligente e direto para aliviar a 

pressão sobre os recursos hídricos da Terra. “É uma oportunidade que não podemos nos dar ao 

luxo de não aproveitar”, acrescentou. 

 

A conferência sobre a Semana Mundial da Água, de Estocolmo, um dos maiores encontros 

internacionais de especialistas em água e saneamento, atrai mais de dois mil delegados, incluindo 

funcionários da Organização das Nações Unidas (ONU), cientistas, acadêmicos, ativistas pela 

água e representantes do setor privado, da sociedade civil e dos meios de comunicação de mais 

de cem países. 

Todos os alimentos consumidos pelo homem exigem água para sua produção. Por exemplo, 

segundo uma exposição durante a conferência, produzir um hambúrguer médio (com duas fatias 

de pão, carne, tomate, alface, cebola e queijo) exige cerca de 2.389 litros de água!  

“Economizar água reduzindo o desperdício de alimentos, aumentar a produtividade, melhorar 

geneticamente as plantas e reciclar a água são passos fundamentais para todos”, ressaltou 

Chartres, ganhador do Prêmio da Água de Estocolmo 2012. Por sua vez, o diretor-geral da 

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), José Graziano da 

Silva, destacou que as estatísticas demonstram que o setor agrícola é um dos mais importantes 

consumidores de água. 

 

O novo quadro de ações da FAO para a gestão da água na agricultura prevê:  

Modernização da irrigação: as formas de irrigação devem ser modernizadas a fim de responder 

às necessidades dos agricultores de amanhã e permitir o uso mais eficiente da água, aumentando 

a sua produtividade. A irrigação do futuro será cada vez mais por canais e combinará diferentes 

fontes de água, incluindo as águas subterrâneas, de uma forma sustentável. 
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Melhor armazenamento da água da chuva a nível da exploração: ao armazenar água em 

pequenas lagoas ou diretamente no solo, os agricultores podem reduzir os riscos relacionados 

com a seca e aumentar a produtividade. 

Reciclagem e reutilização: a reutilização da água, em particular a depuração das águas 

residuais dos centros urbanos, pode desempenhar um papel importante para a produção agrícola 

em zonas áridas. Uma maneira mais sistemática e mais segura de usar essa água pode aumentar 

a produção local. 

Luta contra a poluição: melhor controle da qualidade da água, juntamente com mecanismos 

eficazes de aplicação, devem ser postos em prática para reduzir a poluição da água que agrava a 

escassez dos recursos hídricos. 

Substituição e redução do desperdício de alimentos: as políticas agrícolas devem considerar o 

potencial que a produção de sequeiro ainda oferece em muitos lugares, e procurar uma 

combinação muito mais integrada da agricultura irrigada e de sequeiro. 

Ao mesmo tempo, a redução das perdas pós-colheita deve ser parte de qualquer estratégia, 

face à escassez de água. De todos os alimentos produzidos no mundo, 30 por cento - o 

equivalente a 1,3 bilhão de toneladas - são perdidos ou desperdiçados todos os anos ao longo da 

cadeia, do campo até a mesa. A redução dessas perdas permitirá diminuir a pressão sobre os 

recursos naturais que são essenciais para a produção de alimentos, como o solo e a água. 

CONCEITO DE “ÁGUA VIRTUAL” DEVE NORTEAR CONSUMO SUSTENTÁVEL 

A água é usada em todos os lugares. No setor energético, a força da água é encarada como um 

meio para se produzir energia sem prejuízo à natureza, e sem acelerar a mudança climática 

global. A indústria precisa de grande quantidade de água para diversos produtos. Até mesmo na 

produção de um dos microchips usados no computador, são necessários 32 litros de água, para 

um automóvel, a média é de 400 mil litros. 

A grande reciclagem 

Porém, o setor que mais necessita de água é a agricultura, consumindo 70% dos recursos 

hídricos do mundo. A água não é usada somente na produção de alimentos, mas também nas 

culturas destinadas a atender à crescente demanda por biocombustíveis e rações de animais. Os 

recursos globais de água são parte de um gigantesco processo de reciclagem; nunca se produz 

mais água, a quantidade disponível é sempre a mesma. 

Portanto, a questão se resume a quão eficiente é o uso da água, aponta Benedikt Haerlin, da 

Fundação para o Futuro da Agricultura. "Na verdade, o ponto decisivo é a forma como mantemos 

a água no solo e nas plantas, em todo o ecossistema, antes de ela ser evaporada e o ciclo se 

reiniciar", afirma o jornalista e especialista em Agricultura em entrevista à Deutsche Welle. Haerlin 

e também integrante da Comissão Internacional para o Futuro da Alimentação. 
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Dimensão virtual 

Haerlin assegura que, com solos saudáveis e agricultura sustentável, também seria possível 

alimentar de forma saudável a população mundial crescente. Então sustentabilidade significa 

também incluir nos cálculos a chamada "água virtual". Ela é a que está incluída em cada produto e 

também é exportada, invisivelmente, junto com os produtos agrícolas. 

Portanto, numa região seca como a Somália, por exemplo, são necessários 18 mil litros de água 

para produzir 1 kg de trigo. Na Eslováquia, essa mesma quantidade é colhida com 465 litros. 

Assim, de acordo com Haerlin, trata-se de adaptar o sistema total de produção alimentar à 

quantidade de água disponível no local onde se produz. 

"Por exemplo, a Alemanha importa água de regiões nas quais esse recurso é muito mais restrito 

do que aqui para nós, por exemplo, na forma de soja." Pois, como lembra Haerlin, a produção 

dessa leguminosa consome um grande volume de líquido. "No fundo, o comércio dessa água 

virtual deve ser direcionado para onde falta água, não para onde há mais dinheiro." 

Ajuste da agricultura 

Segundo Haerlin, a adoção desta ideia significaria o abandono das grandes monoculturas, que 

causam impacto negativo ao ciclo global da água. Em comparação com cultivos mistos, pouca 

água é armazenada no solo de monoculturas. Além disso, muitas monoculturas dependem de 

sistemas artificiais de irrigação. Por isso, seria necessário adaptar o sistema global de produção 

de alimentos à água disponível em cada região. 

Acima de tudo, de acordo com Kenza Robinson, da ONU, é necessário se pensar nos recursos 

hídricos numa perspectiva de longo prazo, do mesmo modo como hoje são encarados outros 

recursos, por exemplo, os combustíveis fósseis. "A água é um direito humano, está acima de 

todos os outros recursos. Ela tem uma posição especial e por isso precisamos encará-la de forma 

global".  

 

 

 

 

 


