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O aumento da escassez
A escassez é uma percepção. A falta de algo é um fato. A maioria de nós lida com
escassez todos os dias. Passamos o tempo indo a vários lugares, fazendo diversas coisas e
encontrando com pessoas. Gastamos nosso dinheiro com produtos e serviços. Não nos
importaríamos com um pouco mais de tempo e dinheiro, mas pelo menos conseguimos
parte do que queremos.
A falta de algo é pior do que a escassez porque você não pode obter nada do que
quer, mesmo tendo tempo e dinheiro.
O agravamento da escassez de água doce está nos forçando a escolher entre várias
demandas que competem entre si. Algumas pessoas de sorte não enfrentam essas
escolhas, mas um crescente número já se vê obrigado a lidar com o problema. Tais
pessoas precisam gerir a escassez de água para evitar a sua falta.
Este livro não tem por objetivo medir escassez – uma percepção que varia de um
local para outro e de uma comunidade para outra. O livro descreve soluções
apropriadas para se viver – e talvez até prosperar – com escassez de água, tanto em
quantidade como em qualidade.
Por que tais soluções já não estão sendo usadas? A boa notícia é que elas estão sendo
usadas em alguns lugares, e eu lhes contarei sobre eles. A má notícia é que tais soluções
não estão sendo usadas em muitos outros locais. Posso pensar em quatro obstáculos a
tais soluções. Primeiro, profissionais do setor confiam em sistemas que têm funcionado
por séculos. Eles não sofrem com as dificuldades impostas por escassez e não querem
trabalhar agora por benefícios futuros. Segundo, o sistema atual beneficia interesses
especiais que bloqueiam mudanças. Terceiro, clientes enfrentam dificuldades para
comunicar suas frustrações a complexos monopólios de água, lentos até mesmo para
atender o telefone. Finalmente, é possível que políticos e agências reguladoras careçam
de neutralidade para enxergar a necessidade de mudanças ou estejam muito ocupados
para promovê-las.
Tenha em mente estas barreiras à medida que aprende aqui sobre como conviver
com escassez e prevenir a falta d’água. É possível superá-las com uma meta, um mapa e
esperança. Este livro deve contribuir com um pouco de cada.

O fim da abundância
A escassez é como a luz-alerta do combustível no seu carro. Ignore-a por muito
tempo, e ficará na mão. Pessoas que cresceram sob condições de abundância de água
talvez não se atentem para a luz piscando. Suas atitudes e hábitos – e as instituições
sociais, econômicas e políticas que os reforçam – tornam difícil responder à escassez de
água. Vizinhos que compartilham a água dos rios, lagos e aquíferos podem recusar-se a
admitir que não há água suficiente para todas as necessidades. Outros lutam para obter
a sua quota “justa”. Um terceiro grupo quer lidar com a escassez, mas não pode fazê-lo
sem a ajuda dos demais.
É comum encontrar tais perspectivas quando se discutem caudais ecológicos.
Algumas pessoas os querem porque consideram que ecossistemas são belos e úteis.
Outras prefeririam alocar água para usos econômicos diretos. Ambos os lados estão
corretos, mas precisam fazer concessões.
Concessões são construídas sobre fundações comuns, e todos nós temos algo a
contribuir. Não podemos apenas nos preocupar com caudais ecológicos. Devemos
também considerar a qualidade da água, a prestação de serviços à população pobre,
reservas de água subterrânea, sistemas de irrigação, proteção contra enchentes, e outros
aspectos da vida relativos à água. Todas essas questões têm uma raiz comum na escassez
de água. A escassez piora com um aumento na demanda, uma redução na provisão, ou
ambos.
A demanda sobe com a população e a riqueza. Um maior número de pessoas irá
tomar mais banhos, mas pessoas ricas usam mais água com seus chuveiros
pressurizados.
A quantidade de água no planeta é fixa, mas a quantidade utilizável não o é. Nós
estamos reduzindo a disponibilidade de água através da exploração excessiva dos
aquíferos, da poluição dos recursos hídricos e de vazamentos em infraestruturas
defeituosas. A água retornará eventualmente, mas talvez não possamos esperar tanto
tempo.
Nem sempre é claro se a escassez decorre de um aumento na demanda ou de uma
queda na disponibilidade. Uma seca que reduz fluxos de água para os reservatórios de
uma cidade certamente reduz a disponibilidade, mas podemos atribuir a escassez à seca
– ou ao fato da cidade ficar no meio de um deserto?

É possível superar a escassez erguendo represas, construindo estações de dessalinização
ou perfurando poços mais profundos, mas essas soluções direcionadas à oferta são caras.
Represas bloqueiam rios. Estações de dessalinização consomem muita energia. Poços
mais profundos emprestam água dos nossos vizinhos e do futuro. Além disso, é inútil
aumentar a disponibilidade de água se tal aumento é logo superado por uma demanda
crescente.
Durante séculos, temos permitido o aumento da demanda por água, porque os
benefícios associados com seu uso são tão grandes. Os principais avanços na
longevidade humana vieram quando descobrimos como trazer água limpa para as
nossas casas e remover a água suja. Encontramos muitas outras formas de aproveitar as
benesses associadas da água e encorajamos as pessoas a desfrutar de tais benesses ao
distribuir água de graça. Agora, a água é escassa.
Podemos reduzir nossa demanda por água, mas temos de fazê-lo compreendendo
que a água flui por nossas vidas de formas complexas. Não podemos contar apenas com
preços e mercados para racionar a demanda. Devemos também considerar e integrar os
valores culturais, sociais e ambientais que a água apoia em nossas vidas e comunidades.
Essas razões devem esclarecer porque precisamos gerir a água enquanto mercadoria
com ferramentas econômicas; e a água para uso da comunidade com ferramentas
políticas. No próximo capítulo, dedico mais tempo à questão da água-mercadoria e
água comunitária. Por enquanto, basta presumir que os usos da água-mercadoria não

afetam terceiros; e que a água comunitária precisa ser gerida como um recurso
compartilhado.

A economia política da água
Donas de casa praticavam a mais antiga “economia doméstica” de produzir o maior
número possível de refeições com um limitado orçamento de tempo, dinheiro e outros
recursos. Nós usamos a mesma forma de economia fora de casa. Escolhemos um prato
do cardápio conforme o nosso gosto e orçamento. Quando viajamos, optamos entre o
rápido e o barato. Usamos roupas que oferecem um equilíbrio entre estilo, conforto e
atividade. Acadêmicos chamam esses processos decisórios de “microeconomia”, porque
são exercidos por indivíduos. Resultados macroeconômicos, tais como taxas de
desemprego ou fluxos comerciais, refletem a interação e agregação de decisões
individuais microeconômicas. Neste livro, vamos ignorar os efeitos macroeconômicos
porque a gestão da água normalmente não afeta taxas de juros bancários. A economia
que queremos discutir descreve as escolhas microeconômicas de pessoas como você e
eu. Vamos chamar estas escolhas de “econômicas” para simplificar.
Noções de economia são úteis para a gestão das águas em uma era de escassez
porque os economistas – como as donas de casa – buscam obter o máximo de benefícios
com recursos escassos. Fazemos isso considerando como políticas criam incentivos que
levam a decisões; e se os resultados daquelas decisões conformam-se às metas originais
das políticas. Em outras palavras, queremos saber se a estrada que seguimos termina no
destino escolhido.
A maior parte das pessoas associa a economia a preços e mercados. Mas os
economistas também dedicam grande parte de seu tempo analisando como os
indivíduos interagem fora dos mercados. Com frequência, políticas, incentivos e
deliberações em casa, no trabalho e em situações sociais refletem uma dinâmica de
grupo e decisões não relacionadas com preços. A maioria das pessoas não associa tais
dinâmicas à economia; elas falam sobre a “política” da situação. Seguirei esse uso
cotidiano aqui, ressalvando que política e economia sempre interagiram. A ciência
econômica moderna evoluiu do estudo bem mais antigo da “filosofia moral e economia
política”. O livro reflete essa tradição, integrando ideias de economia, política e justiça
moral.

Desfazendo o emaranhado de fluxos
As interações entre política e economia complicam a gestão hídrica. Eu tentei
simplificar o assunto agrupando os capítulos em duas partes. A Parte I cobre aspectos
econômicos em que as ações de uma pessoa, ou seu uso da água, não afeta
necessariamente terceiros. Uma empresa de água engarrafada não precisa afetar
irrigação agrícola; banhos longos não impedem a manutenção de gramados verdes. A
Parte II trata de temas políticos em que as decisões ou usos individuais interagem uns
com os outros. Uma represa altera o risco de enchentes, caudais ambientais e o custo de
irrigação. Essa separação entre temas pessoais, na Parte I, e temas sociais, na Parte II,
esclarece se devemos nos valer principalmente de ferramentas econômicas ou políticas.
Ela também ajuda a dividir problemas complexos em partes mais simples – econômicas
e políticas, que podem ser tratadas em separado ou sequencialmente.
O primeiro capítulo de cada parte discute o seu tema: economia na Parte I e política
na Parte II. Os capítulos seguintes focam-se em temas específicos, privados ou sociais. O
índice lista os capítulos e seus temas principais.
Os capítulos da Parte I também podem ser correlacionados com os seus respectivos
pares na Parte II. Os capítulos 1 e 6 desenvolvem ideias complementares sobre
economia e política. O capítulo 2 discute a água potável enquanto mercadoria, como
um serviço a ser prestado. O capítulo 7 considera se o reconhecimento do direito à água
potável afeta a probabilidade de seu fornecimento. Esses paralelos continuam com os
pares dos capítulos 3/8, 4/9 e 5/10. Não é preciso ler os capítulos seguindo tais pares,
mas fazê-lo pode ajudar a ver como um “simples” uso econômico na Parte I pode
converter-se em uma complexa questão política na Parte II.
A estruturação do livro em partes e capítulos não sugere que a água deva ser gerida
naquela ordem. De fato, muitas vezes é preciso solucionar questões políticas antes de se
implementar medidas econômicas. Por exemplo, não é possível estabelecer-se o preço
adequado para a água potável (Capítulo 2) na ausência de uma agência reguladora
capacitada e engajada (Capítulo 6). Pelas mesmas razões, as quotas destinadas aos
agricultores (Capítulo 5) devem ser fixadas apenas depois de determinados os caudais
ecológicos (Capítulo 10).

A água flui por nossas vidas de diversas formas. Às vezes, a água chega até nós por si
só. Em outros casos, trazemos a água até onde estamos. Devido a essas interações, a
gestão hídrica deve responder a ciclos flutuáveis de água e a prioridades humanas
mutáveis. A boa notícia é que a gestão eficiente ajuda-nos em toda e qualquer situação.
As ferramentas a que recorremos para alocar recursos hídricos escassos durante
períodos de seca podem ser utilizadas para distribuir terras escassas durante as cheias.
Purificamos a água para beber, mas também tratamos o efluente para descarga.
Espero que este livro esclareça como a escassez emerge, quem arca com seus custos e
como prevenir a falta de água. Tentei ser razoável, mas espero que você leia de forma
crítica. Os exemplos usados podem refletir condições únicas. As soluções podem não ser
compatíveis com suas tradições locais. A minha meta principal é levá-lo a pensar de
forma diferente sobre problemas, causas e respostas. Você, então, poderá decidir como
lidar com questões de água que lhe sejam importantes.

Parte I – Água para mim ou para você
Capítulo 1. A água enquanto mercadoria
A água é uma simples molécula, mas a possuímos de formas complexas. A água num
copo é sua, mas a água no rio pertence a todos. Estas complicações são capazes de
paralisar discussões a respeito da gestão hídrica em que as pessoas enfatizam diferentes
dimensões dos fluxos de água. A classificação da água enquanto possessão pessoal ou
social esclarece como devemos manejá-la.

Quatro bens possuídos de duas formas
Como decidimos se um determinado uso é pessoal – deixando alguém livre para
utilizar a água como quiser, sem receio de afetar outras pessoas – ou social, em que o
uso por uma pessoa pode afetar terceiros?
Economistas classificam bens em quatro categorias – privado, de clube, comum e
público – conforme sejam eles rivais ou não e exclusivos ou não. Podemos mostrar
essas características em uma tabela:
Exclusivo

Não-exclusivo

Rival

Bens privados

Bens comuns

Não-rival

Bens de clube

Bens públicos

A água é um bem rival se duas pessoas não puderem usá-la duas vezes ou ao mesmo
tempo. Você e eu não podemos beber da mesma água (rival), mas podemos nadar no
mesmo rio (não-rival).
A água é exclusiva quando a lei permite impedir seu uso por terceiros. Eu posso
excluir você do meu copo de água, mas não posso impedi-lo de mergulhar no rio do seu
barco. Água exclusiva é o mesmo que água-mercadoria que pode – e deve – ser detida e
gerida como uma possessão pessoal. Quem controla “sua” água está mais apto a
protegê-la, usufruir dela e valorizá-la. A água não-exclusiva pode ser aproveitada – ou
degradada – por qualquer um. Aquela água, assim como o caudal de um rio, deve ser
gerida pela comunidade que dela compartilha. A gestão comunitária permite que
muitos aproveitem essa água compartilhada sem deteriorá-la.

As características de rival/não-rival e exclusivo/não-exclusivo indicam o tipo de bem
e como ele deve ser gerido. Porém, é preciso adaptar a gestão quando alterações nas
circunstâncias transformarem o bem de uma categoria para outra.
Por exemplo, a água em uma piscina é um bem público não-rival e não-exclusivo
para alguns nadadores, mas passará a ser um bem comum rival e não-exclusivo se
nadadores demais resolverem usá-la. O excessivo número de nadadores reduz benefícios
para todos, sendo lógico, assim, ajustar as regras de acesso. A rivalidade pode ser
reduzida dividindo-se a piscina em áreas para natação e recreação; ou definindo-se
horários específicos para cada uso. Essas regras transformarão a piscina em um bem de
clube, não-rival e exclusivo, do qual todos podem usufruir em horas e locais
apropriados.
O ponto chave – e meu ponto principal – é que devemos gerir a água conforme o
bem que ela é, não o bem que foi. Regras antigas de um passado de abundância são
inapropriadas na escassez. É preciso, assim, um novo paradigma de gestão, no qual
identificamos que tipo de bem a água é; decidimos que tipo de bem ela deveria ser; e
modificamos as instituições para possibilitar o cumprimento de nossas metas. Este plano
exigirá a leitura da Parte I quanto a usos pessoais e exclusivos (bens privados e de clube);
e da Parte II quanto a usos sociais e não-exclusivos (bens comuns e públicos).
Bens rivais privados e comuns aparecem em ambas as partes, pois é possível gerir
rivalidades com ferramentas econômicas ou políticas. Uma piscina pode ser
administrada por um clube particular através de regras ou por uma agência municipal
que determine preços para limitar o acesso. A técnica de gestão correta dependerá das
instituições locais. As reformas não funcionarão se ignorarem práticas passadas e
normas culturais.

Escassez e falta, procura e oferta
A escassez e a falta são para a água o mesmo que para outros bens – exceto que
quase todos os bens são comercializados num mercado em que o aumento e a queda
dos preços equilibram oferta e demanda para prevenir a sua falta.
Considere a gasolina. As pessoas a demandam para seus carros e os postos a
fornecem. Entretanto, esses fatos do cotidiano obscurecem a complexidade de uma
cadeia de abastecimento que traz o petróleo do outro lado do mundo para refinarias de

bilhões de dólares que alimentam um sistema de distribuição que sempre parece ter
gasolina suficiente para você e para mim. A cadeia de fornecimento de água é mais
curta e simples, porém é mais sujeita a situações de desabastecimento.
Por quê? As agências reguladoras exigem que os monopólios fornecedores de água
cobrem um preço que cubra o custo da distribuição. O valor cobrado não inclui o custo
da escassez porque a maioria dos monopólios não paga nada por sua água. Este custo
administrativo de zero fica muito abaixo do valor da água para os consumidores ou do
custo da escassez, mas as agências reguladoras não permitem que as companhias
cobrem mais. Esta forma de regulação pró-consumidor os deixará passando sede, a
menos que seja ajustada para refletir a interação entre oferta e procura.

O preço determina o quanto compramos daquilo que gostamos
Os economistas estudam a procura em duas dimensões. Uma “curva de demanda”
reflete o nosso gosto por um bem a uma gama de preços. Este gosto varia com a cultura,
rendimento, o preço de outros bens, e assim por diante. Pessoas que tomam café gostam
de café a qualquer preço. Quem não gosta não se interessa nem por café grátis.
A “quantidade procurada” depende do preço. Basicamente, consideramos o preço e
a nossa curva de demanda e, então, determinamos a quantidade desejada. Aqueles que
tomam café podem pedir uma xícara a mais se o produto estiver barato, pois têm uma
demanda “elástica” que responde a alterações de preço.
Há três ideias chave aqui. Primeiro, mudanças em gostos ou renda enfraquecem ou
fortalecem a procura. Tomarei mais café se ganhar um aumento. Segundo, o preço
afeta a quantidade procurada, segundo os gostos em questão. Tomarei menos café se o
seu preço aumentar. Finalmente, é muito mais fácil reduzir a demanda aumentando-se
o preço do que mudando o gosto de alguém. Não me diga que café é ruim se quiser que
eu beba menos. Aumente o seu preço.
As duas dimensões da procura também são aplicáveis à água. Nosso gosto por água
depende de como a usamos. Temos uma demanda muito inelástica pelos 4-5 litros
d’água de que precisamos para viver, o que significa que pagaremos qualquer preço
para obtê-los. Nosso gosto é mais fraco pela água adicional que usamos em nossos
gramados, no banho, etc. Nossa demanda por esses últimos usos é elástica. Elasticidade

Figura
Seta vertical: Preço, Caro, Barato
Seta horizontal: Usa-se menos, Usa-se mais, Quantidade de água
Linha horizontal: Água para beber, etc.
Linha diagonal: Água para regar a grama, etc.
Disposto a pagar muito! ↑ (1) A procura por água depende de quanto ela vale para o
usuário. Tais valores variam conforme o tipo do uso. ↓ Indisposto a pagar tanto
quanto...
(2) Tendo em conta estes valores, a quantidade de água em demanda depende de seu
preço.
explica porque pessoas possuem gramados verdes onde a água é barata e tomam banhos
mais curtos quando a água custa caro.
A figura acima ilustra estas diferenças. (Acadêmicos devem perdoar-me por enfatizar
a disposição a pagar sobre a elasticidade.) Ela mostra como estamos dispostos a pagar
bastante pela água de beber e menos por água para outros usos. Com preços baixos,
conseguimos nossa água para beber e “mais” água para outros fins. Se os preços sobem,
ainda bebemos água (cujo valor é muito maior que o preço que pagamos por ela), mas
usamos menos água para outros propósitos, porque tais usos “não valem a pena”.
É possível cobrar pela escassez quando precisamos de água para viver? A resposta é
“talvez” em relação a pessoas pobres nos países em desenvolvimento (Capítulo 7), mas

“sim” no caso daqueles nos países desenvolvidos. Não faz sentido subsidiar o acesso à
água a pessoas que podem facilmente pagar seu custo integral.
A cobrança pela escassez hídrica não conduzirá à sede e à morte. Preços ajudam as
pessoas a priorizar seus usos da água. Algumas deixarão de regar seus gramados; outras
passarão a tomar banhos mais curtos para que possam regar a grama. Em uma escala
industrial, preços mais altos aumentam a reciclagem nas indústrias; conduzem à
irrigação mais eficiente nas fazendas, e assim por diante.
É fácil prever que preços mais altos irão reduzir o uso total da água. Difícil, porém, é
prever como a elevação dos preços deverá afetar indivíduos. Algumas pessoas farão
grandes ajustes em seu consumo; outras praticamente não farão nenhum. O foco não
deveria ser nas ações individuais tanto quanto em seu impacto coletivo.

A oferta reflete custos, às vezes
A oferta de um bem depende da tecnologia de produção. A tecnologia combina
matéria-prima, máquinas, trabalho e conhecimento para produzir um bem que tem um
custo. A evolução tecnológica reduz custos, dessa forma aumentando a oferta disponível
a qualquer preço. No passado, por exemplo, um sapateiro recorria ao tempo e às suas
habilidades para transformar couro, borracha, pregos e roscas em sapatos relativamente
caros. Esse processo foi substituído por pessoas de baixa qualificação usando máquinas
especializadas na fabricação de sapatos padronizados a partir de materiais artificiais no
outro lado do mundo. A tecnologia determina o custo de se oferecer diferentes
quantidades de um bem, mas são os preços que determinam a quantidade efetivamente
ofertada. Um preço mais alto aumenta a quantidade ofertada porque os fabricantes
recebem o suficiente para cobrir despesas extras exigidas para se impulsionar o
desenvolvimento tecnológico.
O mesmo vale para o abastecimento de água. O custo do abastecimento depende da
origem da água e de sua qualidade, distância, etc. Os custos caem quando as bombas
tornam-se mais eficientes, mas sobem quando um manancial é mais poluído.
Pressupondo-se a existência de tecnologia, preços mais altos podem cobrir os custos de
poços mais profundos, horas extras para os operários e outros meios de se aumentar a
disponibilidade. Podemos escapar da escassez apenas aumentando a oferta? Podemos
gastar dinheiro para aumentar a disponibilidade, mas tal aumento será superado pela

demanda adicional se os consumidores não pagarem o custo integral da entrega de sua
água.
Embora tudo isso possa parecer óbvio, muitas companhias cobram $1.50 por água
que custa $2 para entregar. É possível que elas determinem o preço para cobrir custos
históricos de $1,50 ou com base no custo médio a partir de mananciais diversos. Elas
quase nunca incluem o valor de escassez da água. Tais práticas não são fiscalmente
prudentes, mas são comuns. Custos históricos podem ser usados porque a companhia
não está reservando fundos para novos investimentos. Custos médios são usados pois a
companhia não quer ter receita em excesso e “obter lucro”.
Por exemplo, considere uma companhia que obtém metade de sua água de um
reservatório que custa $1/unidade e metade de outro manancial ao custo de
$2/unidade. A companhia pode tentar cobrar 1$ pela metade de sua água e $2 pela
outra metade, mas os usuários irão reclamar caso não recebam o suficiente da água
barata (o próximo capítulo trata da cobrança de tarifas em blocos). O preço de
$2/unidade gera “lucro” e mais reclamações. Para fazer-se uma concessão, a solução é
vender todas as unidades por $1,50. Uma empresa com fins lucrativos jamais venderia
água que custa $2 por $1,50, mas um monopólio pode fazê-lo. Isso porque seu preço é
normalmente tão baixo que a companhia consegue vender toda a sua água e cobrir
aquelas perdas. O próximo capítulo discute as muitas formas dessa presunção falhar,
mas vamos começar com um exemplo típico.
São Diego é uma próspera cidade na costa árida da Califórnia, pouco ao norte do
México. O abastecimento de água em São Diego vem principalmente de aquedutos
construídos há 50 anos. Essa água é vendida a preços baixos que refletem custos de
distribuição ao invés do valor ou escassez da água em si. Preços baixos estimulam maior
consumo, e os moradores de São Diego curtem sua água. A média do consumo diário
por pessoa é de aproximadamente 600 litros (150 galões) – o dobro daquela em Sidney,
Austrália, e cinco vezes a de um morador de Amsterdã. Os gestores de água em São
Diego preocupam-se com situações de desabastecimento, mas não aumentam seu preço
para reduzir a demanda. Em vez disso, eles buscam aumentar a oferta.
Há uns 20 anos atrás, eles fizeram uma oferta aos agricultores de comprar a sua água
a um preço que era o dobro do custo de abastecimento da época. Os consumidores não
descobriram quão cara aquela água havia sido porque os gestores a venderam pelo

custo médio entre os recursos existentes e os adicionais. Os preços baixos fizeram com
que a escassez voltasse a aparecer, mas de novo as autoridades não os aumentaram.
Dessa vez, a decisão foi pela construção de uma usina de dessalinização de bilhões de
dólares.
Será que essa usina “resolverá” os problemas de água em São Diego? Não. A usina
aumentará disponibilidade e aumentará custos; esses custos, porém, não ficarão claros
para pessoas pagando $1,50 (com base na média de custo de todos os mananciais) por
água cujo custo de produção é de $2. A ironia é que clientes enfrentando o custo real da
água produzida por dessalinização provavelmente reduziriam a demanda o suficiente
para dispensar a necessidade da nova usina.
Revisemos. O custo da distribuição de água depende da tecnologia, além da
geografia que afeta a distância entre os mananciais e seus usuários. Preços mais elevados
podem justificar os gastos maiores que decorrem do aumento na oferta. A demanda de
indivíduos por água depende de suas preferências, ou seus gostos. Preferências podem
incluir tudo, desde banhos até grandes gramados. Mudanças em gostos afetam a
quantidade de água desejada por alguém a um determinado preço. O aumento dos
preços não afetará o seu gosto pela água, mas tenderá a reduzir a quantidade de água
que você demanda.
É assim que a oferta e a procura operam separadamente, mas a sua interação
depende do número de provedores e consumidores no “mercado”. Em mercados

competitivos com muitos compradores e vendedores – como mercados para sapatos ou
café – a tendência é a de se comercializar uma variedade de bens a preços razoáveis sem
incorrer em sua falta. A água, entretanto, não costuma ser distribuída em tais mercados.

Um monopólio gerencia a escassez – ou não
A água é geralmente distribuída por monopólios, tais como a companhia que
distribui água potável às residências ou a agência governamental que fornece aos
agricultores água para irrigação. Os monopólios podem determinar a quantidade, a
qualidade e o preço da água que produzem sem receio de perder seus clientes, pois eles
não têm concorrência. Para alguns clientes, sua única opção é uma escolha ruim.
Os monopólios que controlam o abastecimento têm poder de mercado porque é
difícil achar um substituto para água. Com isso, as pessoas têm sorte quando a
companhia de abastecimento vende água de qualidade a um preço razoável. Mas este
não é o caso quando o monopólio vende água barata para alguns amigos ou fica com
pouca disponibilidade. Aqueles cenários ruins persistirão se o monopólio não se
importar com clientes comuns ou não sofrer durante situações de desabastecimento.
Como é possível convencer um monopólio a mudar sua conduta? A piada típica
terminaria com: “de forma muito cuidadosa”, mas sabemos a resposta aqui.
Teoricamente, reguladoras e políticos podem determinar que monopólios estabeleçam
preços justos capazes de prevenir desabastecimentos, mas, na realidade, isso nem
sempre acontece. Falhas podem resultar de reguladores preguiçosos, políticos
desatentos, gestores teimosos, ou de uma combinação de todos os três. Aqueles fora do
sistema terão dificuldade em entender quem é o responsável pelo quê. E isso complica a
identificação de culpados e o planejamento de reformas.
Eu evito lidar com essa complexidade na Parte I, sob a premissa de que reguladores,
políticos e gestores trabalham com o propósito de maximizar benefícios públicos. A
Parte II discute o complicado problema de quando nossos representantes são egoístas ou
ineptos.

Capítulo 2. Água na torneira
Ninguém quer pagar mais por coisa alguma. Mas é melhor pagar mais por algo do
que menos por nada. Às vezes esquecemos que valor é mais importante que preço.
Nos bons e velhos tempos de abundância, não havia motivo para se cobrar pela água
já que a quantidade do recurso que as pessoas usavam não era importante. As
concessionárias estabelecidas para servir o interesse público proporcionavam maiores
benefícios ao distribuir mais água às residências – recuperando, desse modo, apenas
custos. Em tempos mais recentes, as concessionárias passaram a alocar os custos de
distribuição através da cobrança de taxas proporcionais ao volume de água usado, mas
a água em si continuava sendo repassada de graça. É por isso que algumas companhias
em regiões áridas cobram menos pela água do que outras operando em lugares úmidos.
É como se as primeiras estivessem vendendo gasolina por um preço que inclui o custo
de distribuição, mas omite o custo do óleo.
Consideremos a cidade de Lãs Vegas, no deserto, e a sempre úmida Amsterdã. Las
Vegas obtém sua água de um reservatório próximo. Amsterdã extrai de seus canais água
contaminada. A água nesta cidade custa cinco vezes mais que em Las Vegas, por conta
dos custos elevados de purificação e infraestrutura durável. Os usuários não podem ver
essas diferenças, mas podem ver preços baixos – razão pela qual cada morador de Las
Vegas usa o equivalente de água a cinco habitantes de Amsterdã. As pessoas em Vegas
possuem gramados e piscinas no deserto porque a água é barata – mas, ainda assim,
temem situações de desabastecimento. Ao invés de aumentar o preço da água para
enfrentar esta ameaça, os gestores hídricos em Vegas subsidiam o custo de remoção de
gramados.
Isso mesmo. Em Vegas, os gestores de água vendem-na a preços tão baixos que eles
pagam aos consumidores para não usar a sua água.
Os sistemas de gestão hídrica não foram estruturados para lidar com os níveis de
escassez que o fim da era de abundância está impondo. O advento da escassez está
expondo custos e subsídios que os consumidores não deveriam notar. Neste capítulo,
após uma breve análise da regulamentação aplicável às concessionárias, explicamos
como subsídios inadequados causam problemas financeiros, sociais, econômicos e
ambientais. Concluímos delineando como estabelecer a cobrança por água de forma a

reduzir conflitos, proteger o meio ambiente e manter as concessionárias financeiramente
solventes.
Estas soluções valem para a gestão da escassez hídrica quanto à quantidade ou
qualidade. Em ambos os casos, vemos que a procura é maior que a oferta, o custo da
escassez é significante e as manobras para evitar-se a responsabilidade são criativas. A
cobrança adequada de água pode eliminar estes problemas.

Regulamentando as concessionárias públicas
Companhias públicas de água são “públicas” por conta de seu dever de distribuir
água para todos os pontos residenciais e comerciais que pagam pelo serviço em sua
área. Companhias municipais são “públicas” enquanto partes integrantes do governo
local (municep quer dizer “cidadão” em latim). Companhias pertencentes a
investidores (IOUs, em sua sigla em inglês) são “privadas” no sentido de que decidem,
por si próprias, sobre seus procedimentos de gestão e operação. Diferenças entre
companhias municipais e IOUs existem com relação à titularidade e à busca de lucro.
Tais diferenças, entretanto, não são fatores determinantes de sua performance.
Clientes têm todo o interesse em monitorar as companhias de água, com vistas a
garantir um bom equilíbrio entre os custos e a qualidade dos serviços prestados. No
entanto, faltam aos consumidores o tempo, o conhecimento técnico e a organização que
seriam necessários para um acompanhamento eficiente daqueles serviços. Tal
acompanhamento, por isso, é delegado a agentes reguladores.
Representantes políticos ou seus assessores regulam as companhias municipais.
Funcionários de agências governamentais regulam as IOUs. Ambos os tipos de agentes
reguladores querem garantir serviços de boa qualidade aos consumidores, mas se valem
de técnicas diferentes. Com frequência, reguladores municipais lidam com gestores
hídricos como colegas na mesma estrutura de governança. Os reguladores das IOUs são
funcionários do governo que interagem com gestores hídricos empregados por
acionistas. As duas formas de regulação podem funcionar bem ou romper-se.
Reguladores municipais podem valer-se de seu status quo privilegiado, já que operam
dentro de uma mesma estrutura de governança, para ajudar gestores hídricos a servir
consumidores. Reguladores municipais, todavia, podem ficar demasiado confortáveis
em suas posições para impedir que gestores sirvam a si próprios. As agências

reguladoras podem usar audiências formais e indicadores de referência para promover
bom desempenho; mas podem também induzir políticas inadequadas ou ignorar
prevaricações.
Reguladores querem que as companhias prestem um serviço seguro e de confiança a
preços razoáveis. Para atingir esse objetivo, companhias e reguladores buscam um
equilíbrio entre gastos excessivos com serviços de excelência que não beneficiam clientes
e gastos tão baixos que o serviço prestado deixa de ser seguro e confiável.
A regulação também proporciona um equilíbrio entre os interesses das companhias e
das comunidades, criando uma relação do tipo: “não posso viver com você, não posso
viver sem você”. Em se regulando a atividade, evitam-se resultando extremos e, assim,
reduzem-se riscos para ambos os lados.
Regulamentações protegem as companhias porque ajudam na recuperação de
custos. Companhias gastam muito com instalações, equipamentos e tubulação antes
mesmo que possam vender água para seus clientes. Elas podem levar até 50 anos para
pagar empréstimos tomados para cobrir aqueles custos fixos. Por isso, os reguladores
garantem àquelas companhias, em sua área, o monopólio legal do abastecimento de
água potável a clientes residenciais.
Companhias de água também têm custos variáveis relativos ao consumo de energia e
produtos químicos, à contratação de mão-de-obra e outras despesas. Estes custos
dependem da distribuição de água para serem cobertos, mas são bastante baixos se
comparados com custos fixos. Em média, a relação entre custos fixos e variáveis no setor
é de aproximadamente 80:20. Para companhias provedoras de energia elétrica, serviços
de telecomunicação, entre outros, essa relação costuma ser menor. Isso significa que as
companhias operando em outros setores que não o de abastecimento de água
dependem menos de endividamento, são mais flexíveis para modernizar suas instalações
e possuem maior habilidade para reduzir custos e capacidade com mudanças de
demanda por parte de seus clientes.
As regulamentações protegem a comunidade ao evitar que as companhias
transformem o ônus de seus custos fixos em uma ameaça. Digamos que uma companhia
gasta $80 para construir uma rede de distribuição e precisa de $20 para operá-la. Tal
companhia poderia então cobrar $25 pelo abastecimento de água, de modo a cobrir

custos operacionais e recuperar custos fixos a uma taxa de $5 por ano. Ela também
poderia cobrar $40, sem qualquer receio, porque outra companhia teria que gastar $80
na construção de uma rede antes sequer de poder distribuir água, cobrando, digamos,
$30 por ela. Nenhuma companhia nova gastaria $80 pela chance de cobrar $30, mas a
companhia existente não se importa em distribuir água por $30, $25 ou $20 porque ela
já possui a rede. Reguladores impõem limites à cobrança para proteger usuários do
poder natural de monopólio das concessionárias.
Em tese, o poder regulador permite que as companhias definam preços a um nível
ideal: suficientemente alto para a recuperação de custos e garantia de confiabilidade;
mas não tão alto que prejudique usuários. Na realidade, os reguladores podem permitir
(ou exigir) que a companhia estabeleça preços com vista a subsidiar certos consumidores
ou comportamentos. Tais subsídios distorcem decisões, atrapalham a performance e
prejudicam consumidores.

Meus subsídios são melhores que os seus
...isso, pelo menos, foi o que escutei de um regulador experiente. Um subsídio por
um bem de que gosto me ajuda a consumir mais ou pagar menos. Alguns subsídios são
úteis sob o ponto de vista social. Subsidiar educação, gastos médicos e pensões beneficia
indivíduos e a sociedade. E o que é mais importante, tais subsídios são justos, porque
todos nós podemos nos beneficiar deles em algum momento. Subsídios para grupos de
interesses especiais não são justos, tampouco são eficientes. Um subsídio para pessoas
altas é injusto para todas as demais.
Subsídios no setor hídrico existem há milênios. Imperadores romanos subsidiaram a
construção de aquedutos, casas de banho e fontes de água públicas, como demonstração
de poder e para melhorar a saúde pública. A era moderna de esgotos sanitários e
serviços de abastecimento de água potável iniciou-se quando doenças típicas de áreas
urbanas, incêndios e sujeira constituíram-se em ameaças a cidades em desenvolvimento,
como Paris, Londres e Nova Iorque. Serviços de água subsidiados reposicionaram
aquelas cidades dentro de uma sustentável e próspera trajetória.
As pessoas agora entendem o valor de água limpa e estão mais ricas. Elas são,
portanto, capazes e estão dispostas a pagar por água limpa e adequada. É por isso que

os subsídios devem acabar em países ricos. (O Capítulo 7 discute subsídios em países
pobres.)
As próximas seções explicam como subsídios transferem dinheiro entre
consumidores, desestabilizam as finanças das companhias de água e aumentam falhas
no abastecimento. Não se preocupe com as suas interações ou impactos relativos. Basta
entender como os subsídios causam problemas.

Subsídios de clientes atuais
A maioria das cidades constrói os seus sistemas de água em fases, aumentando a
disponibilidade e estendendo as redes em resposta ao crescimento. Os gerentes
particulares ou municipais que administram esses sistemas costumam estabelecer os
mesmos preços para todos os clientes. Neste sistema de tarifas de franquia, semelhante
ao dos selos de correio, os consumidores do sistema anterior pagam o mesmo que
aqueles do sistema já expandido. Com isso, os consumidores mais antigos subsidiam o
serviço prestado aos clientes mais recentes, o que estimula crescimento e expansão.
Como exemplo, consideremos uma cidade com 1000 casas, abastecida por um poço
cujo custo de perfuração seja de $200.000 e os custos operacionais de $20.000 por ano.
Cada residência então pagaria taxas fixas de $200 para conectar-se e $20 por ano pelo
serviço. Suponha, agora, que a cidade queira adicionar mais 1000 casas. Como o poço

não pode produzir água suficiente para servi-las, a cidade precisa investir $800.000 na
construção de uma estação para – a um custo de $80.000/ano – extrair e tratar água de
um rio próximo. Quanto deveria a companhia cobrar dos novos moradores?
A maioria das companhias estabelece preços em proporção à média de custos, ao
invés do custo adicional do serviço. Esses subsídios cruzados existem há séculos, mas
seus impactos e custos vêm crescendo à medida que as cidades se espalham e as
companhias recorrem a fontes de abastecimento mais custosas. Algumas cidades
mantêm as tarifas de franquia para evitar a introdução de um novo esquema de
cobrança ou para mascarar o custo real de novos projetos. Outras cidades cobram taxas
de “impacto” ou “ligação” para compensar por novos custos. Com frequência, agentes
imobiliários, representantes políticos que favorecem o crescimento e empresas fazem
lobby para minimizar tais taxas; afinal, eles preocupam-se mais com seus lucros
associados ao crescimento do que com a vulnerabilidade das comunidades ao
desabastecimento.
Vamos supor que os novos clientes paguem $800 para conectar-se. Quanto deveriam
pagar pela água? Cobrando-se taxas proporcionais, consumidores existentes pagariam
$20/ano, ao passo que os novos pagariam $80. Isso não acontece com as tarifas “justas”
de franquia, em que todos pagam $50 ao ano e os consumidores antigos subsidiam o
ônus imposto pelos novos clientes sobre o sistema.
Alguns subsídios cruzados são razoáveis, mas devem ser minimizados. Taxas abaixo
do custo integral de um novo serviço estimulam crescimento excessivo, consumo
insustentável e ônus financeiros injustos. Consumidores deveriam pagar o custo integral
da ligação ao sistema; e eles podem fazê-lo se aquele custo for recuperado ao longo de
20-30 anos.

Subsídios de clientes futuros e aqueles fora do sistema
A infraestrutura hídrica é cara e perdura por décadas, porque é construída a partir
de materiais duráveis e fortes o suficiente para carregar água em movimento. A
desvantagem de duradouras redes subterrâneas é que elas estão fora de vista – e,
portanto, fora das preocupações – dos representantes políticos e cidadãos. Invisibilidade
pode fazer com que recursos insuficientes sejam destinados para financiar substituições e

reparos. A manutenção insuficiente onera consumidores futuros e reduz a confiabilidade
do sistema para clientes atuais.
A regulamentação pode agravar o problema. As companhias podem obter lucro a
partir da taxa de retorno de seu capital social de máquinas, tubulação e construções.
Mas não são autorizadas a lucrar a partir de melhorias em eficiência que reduzem
despesas operacionais. Isso porque tais ganhos devem ser repassados aos consumidores
na forma de preços mais baixos. Em razão dessas normas, uma companhia pode
preferir construir novos esgotos ao invés de assegurar a manutenção dos já existentes.
Muitas companhias também dependem de subvenções, impostos sobre bens imóveis
ou ajuda externa para receita. Clientes provavelmente ficam satisfeitos em pagar menos
por água, mas subsídios podem desestabilizar finanças e o serviço prestado. Gestores
prestam mais atenção aos financiadores do que aos clientes. Representantes políticos
exigem que as companhias atendam suas prioridades. Doadores estrangeiros requerem
que equipamentos sejam comprados de empresas domésticas. A perda repentina de
fundos externos pode levar a aumento de preços; e tais aumentos, por sua vez, podem
ensejar protestos, furtos, contas não pagas, e cortes no serviço. Funcionários podem
acabar pedindo demissão em busca de empregos mais fáceis.
Esses problemas podem ocorrer em países pobres recebendo ajuda externa, assim
como em países ricos onde as companhias não sejam geridas como entidades
“corporativas” autossustentáveis. Muitas comunidades nos EUA, por exemplo,
reivindicam subsídios para implementar melhorias em estações de tratamento de
efluentes, conforme exigências regulamentares. Mas por que essas comunidades devem
receber ajuda de outros grupos que já pagaram por tais melhorias?
Quanto aos subsídios criados para reduzir preços, eles não ajudam a população
carente? Sim, é possível que subsídios ajudem alguns membros da população pobre,
mas eles estimulam o consumo e distorcem o comportamento daqueles que não são
pobres, assim como de gestores, empresários, entre outros. A solução econômica seria
cobrar de todos o custo total do serviço prestado e oferecer apoio de renda aos pobres.
Uma solução concessionada consistiria em subsidiar parcialmente a provisão de água
para os pobres. No Chile, por exemplo, os pobres recebem de graça uma alocação
inicial de água, mas pagam a taxa regular se consumirem acima daquilo.

Esta discussão não tem importância na maior parte dos países onde as pessoas
podem pagar o custo total de operação, manutenção, substituição e expansão. É claro
que elas prefeririam pagar menos, mas não necessariamente se preços mais baixos
significarem menor confiabilidade, interferência externa e serviço de má qualidade. Os
consumidores de água que pagam por ela da mesma forma que pagam por comida ou
roupas serão tratados como consumidores que merecem bons serviços.

Subsídios das famílias
Eu recomendo aumentar o preço da água para todos como resposta à escassez. No
entanto, muitos gestores e políticos querem proteger certas pessoas contra preços mais
elevados. Eles o fazem através da cobrança com base em um regime de aumento da
tarifa por blocos de consumo de água (IBR, conforme sua sigla em inglês). Sob o regime
do IBR, os primeiros blocos de água de uma residência são mais baratos que blocos
adicionais (um bloco pode ser de 1000 litros ou 1000 galões). Supostamente, o IBR
protege a maioria e penaliza os grandes consumidores (ou “water hogs”, como são
referidos em inglês). Mas não é fácil estabelecer o IBR em níveis adequados. Gestores
definem preços e blocos na expectativa de que o comportamento dos consumidores gere
a receita esperada. Os consumidores normalmente não sabem quando estão usando
água de um bloco mais caro. É possível que o último bloco, o mais caro, reflita o custo
teórico do fornecimento adicional de água, mas não seja eficaz na prevenção de
desabastecimentos. Os IBRs também são injustos porque o número de blocos baratos
normalmente não reflete o tamanho de cada família. É bem possível que um playboy
rico pague menos pela unidade de água do que uma família pobre de cinco ‘water
hogs’ consumindo mais água.
Ainda que se ignorem os problemas acima, é possível que IBRs sequer reduzam a
demanda. Em Las Vegas, os IBRs variam lentamente entre os quase de graça e os
ridiculamente baratos. Os primeiros 600 litros diários (aproximadamente 160 galões)
custam $0,20. Os 600 litros seguintes custam $0,40. Fora da América do Norte, quase
todo o mundo usa mais ou menos 100 litros/dia/pessoa. Deste modo, uma família de
quatro Europeus em Las Vegas pagaria 20 centavos por dia pela água, a não ser que
quisessem encher sua piscina. Comprar aqueles 55.000 litros (15.000 galões) de água
custa $40 – uma pechincha por uma piscina no deserto.

Orçamentos de água atribuem blocos baratos de forma proporcional ao número de
pessoas na casa, a área ocupada, vegetação, altitude, zona de temperatura, etc.
Supostamente, com isso, esses orçamentos aperfeiçoam os IBRs, mas essa “precisão”
gera complexidade. Orçamentos são caros para se estabelecer; e geram confusão entre
os clientes que precisam de uma planilha para entender sua conta e telepatia para saber
se o consumo por parte do vizinho é justo. Além destes problemas, por qual motivo
deveríamos dar a mesma prioridade a gramados que a pessoas?
Los Angeles, por exemplo, permite que alguém com uma casa grande e um jardim
em Bel Air (CEP 90077, onde, em média, uma família de 2.6 pessoas ganha $182.000)
compre 56 unidades de água barata no inverno e 90 daquelas unidades no verão. Uma
família mais pobre numa casa pequena no leste de Los Angeles (CEP 90063, onde uma
família mediana de 4.2 pessoas compartilha uma renda de $39.000) apenas pode
comprar 28 e 36 unidades, respectivamente, antes de ter que pagar preços mais caros.
Essas alocações são as mesmas para famílias de seis pessoas ou menos. Não é eficiente
nem justo fornecer água barata a playboys em mansões.
Consumidores compreendem e usam melhor preços simples – como os preços da
gasolina, café, vinho ou qualquer outra mercadoria vendida por unidade.
Se a água é escassa, aumente o preço. As pessoas vão consumir menos água, do
mesmo modo que usariam menos gasolina. Preços mais altos ameaçarão a saúde e
segurança? Nós sabemos – através de estudos e intuição – que as pessoas cortam usos
não-essenciais quando os preços sobem. É por isso que sabemos que as pessoas têm
bastante água no oeste dos EUA: mais da metade da água potável distribuída a
consumidores residenciais é pulverizada em áreas externas.

Subsídios de grandes consumidores
O custo do abastecimento a consumidores comerciais e residenciais pode variar
muito. É mais barato fornecer água a apartamentos próximos da estação de tratamento
do que a uma mansão numa colina. Uma empresa de engarrafamento usará mais água
que um escritório de advocacia. Custos diferentes deveriam estar refletidos em preços
diferentes, mas estes são frequentemente fixados de formas estranhas. Clientes
comerciais pagam mais para que clientes residenciais paguem menos. Restaurantes e
escritórios pagam mais para que governos e escolas possam pagar menos.

Preços assimétricos distorcem comportamentos, transferem riqueza e desequilibram
a concorrência. Tais preços não contribuem para melhorar a gestão hídrica ou o serviço
ao consumidor. É provável que preços assimétricos encorajem certos grupos a buscar
seus próprios descontos.
Subsídios cruzados ficam piores quando as companhias colocam mais peso em tarifas
variáveis do que a parcela de custos variáveis sugeriria. Uma companhia típica tem
custos dentre os quais 80% são fixos e receitas que são 80% variáveis. Sob condições
normais, tal esquema faz com que grandes consumidores subsidiem pequenos
consumidores, ao pagarem uma parcela significativa dos custos fixos de todos os
consumidores. Entretanto, a receita para cobrir tais custos pode variar
descontroladamente conforme as pessoas comprem mais ou menos água. Esses subsídios
cruzados desestabilizam as finanças e as decisões de gestão das companhias.
Digamos, por exemplo, que uma companhia cobre uma taxa mensal de $20, relativa
a seus custos fixos de $80; e cobre $80 pelo fornecimento de 10 unidades de água,
relativo a seus custos variáveis de $20. De início, a receita total é igual aos custos totais,
mas o que acontece se chover e a demanda cair para 5 unidades porque as pessoas não
estão regando suas gramas? A receita e os custos fixos permanecem em $20 e $80,
respectivamente. A receita e os custos variáveis, porém, caem para $40 e $10,
respectivamente. A companhia estará, então, faturando apenas $20 + $40 = $60, ao
passo que seus custos serão de $80 + $10 = $90.
Para tentar compensar esta perda de receita, a maioria das companhias de água
apela para os “fundos de estabilização de tarifas”. Tais fundos, no entanto, são
frequentemente inadequados. Em seguida, as companhias pedem para aumentar o
preço do volume. Isso, então, irrita os consumidores, os quais sentem que estão sendo
punidos por usar menos água. Preços mais altos também induzem a redução do
consumo, contribuindo ainda mais para a perda de receita. Repita esse processo várias
vezes e a decadência da empresa fica clara, culminando em protestos, ações judiciais,
jogos financeiros e outros fatores que desviam a atenção do abastecimento de água.
Por que a companhia simplesmente não aumenta as taxas fixas mensais? Isso
ajudaria na estabilização das finanças, mas contradiz uma política consolidada de usar
preços altos para encorajar a conservação da água.

Gestores que dependem de receitas variáveis também enfrentam incentivos
ambíguos. Maior consumo ajuda na cobertura de custos fixos, mas também esgota a
disponibilidade de água. Menor consumo permite a economia de água, mas reduz
receitas. O diretor de finanças há de ficar muito nervoso rapidamente caso a companhia
não esteja vendendo água em quantidade suficiente para cobrir o pagamento de dívidas.
Agora você entende porque tantas companhias dizem “conserve água” sem nada fazer
para desencorajar a sua venda.
Esta dinâmica confusa advém da utilização de uma só ferramenta (a cobrança por
água) para atingir dois objetivos (cobrir custos fixos e reduzir a demanda). Tal confusão
pode ser evitada fazendo-se a correspondência entre os custos e as receitas, para depois
se lidar com a conservação. O primeiro passo seria aumentar as tarifas fixas de modo
que os consumidores paguem por sua parcela da capacidade da rede (ligações maiores
pagam mais). A cidade de Davis, na Califórnia, implementou essa forma de
estabelecimento de preços com uma adaptação engenhosa. Taxas fixas baseiam-se na
marcação do medidor e no consumo no ano anterior. Este método garante que os
consumidores paguem pelo ônus que impõem sobre a rede no longo-termo e durante as
fases de “pico”. Ele também serve como incentivo a uma redução de consumo no
presente para economizar no ano seguinte. Se há um aumento nas taxas fixas, as taxas
variáveis devem cair (para se evitar lucro). Essa queda, porém, enfraquece os incentivos
para a conservação. A expectativa em Davis é a de que os consumidores irão usar
menos água no presente para economizar no ano seguinte, mas eu empregaria
incentivos mais fortes. A próxima seção explica porque precisamos desses incentivos
agora e como eles funcionariam.

Subsídios do meio ambiente e do nosso futuro
No Início, havia Demanda, e os gestores de água tratavam essa demanda como algo
sagrado. Por várias razões, gestores modernos continuam a favorecer o aumento da
oferta como solução. Eles associam o aumento no consumo com o aumento em riqueza.
Eles preferem perfurar poços a pedir aos consumidores que usem menos água. Eles são
engenheiros que gostam de construir coisas. Eles precisam manter a confiabilidade
enquanto os políticos convidam mais pessoas a usar mais água.

Projetos que aumentam a disponibilidade de água geram benefícios diretos para os
humanos, mas podem deteriorar os ecossistemas. Os Americanos e Mexicanos, por
exemplo, extraem tanta água do Rio Colorado que ele morre antes de atingir o oceano.
A morte do delta do Rio Colorado não impacta apenas plantas, aves e peixes – ela priva
os seres humanos dos benefícios indiretos gerados por um ecossistema funcional.
O fato mais importante afetando a gestão hídrica em todos os setores, ao redor do
mundo, é o custo financeiro da “água bruta” (a água natural em si mesma, como
encontrada no meio ambiente): zero. Uma companhia de abastecimento paga uma taxa
pela outorga de extração e um distrito de irrigação dá entrada em documentação para
desviar água, mas nenhum paga pelo volume de água retirada dos rios, lagos ou
aquíferos.
Como vimos, a maioria das companhias de abastecimento define preços para
recuperar custos de sistema. O custo zero da água bruta faz com que a água seja
gratuita para todos os que pagam pela entrega, independentemente de condições de
escassez ou do valor da água. Gratuito é barato demais quando há um risco de
desabastecimento.
O preço variável pelo serviço de abastecimento de água deveria incluir uma
sobretaxa quando a água é escassa. Uma “sobretaxa de escassez” deveria basear-se no
valor da água extraída do meio ambiente ou no custo para abastecimento futuro. A
sobretaxa deveria aumentar com a escassez e diminuir (ou desaparecer) com a
abundância. O preço da água possivelmente subiria de $2 para $3/unidade na escassez
e voltaria a $2 (o custo do serviço) quando a água fosse abundante. Estas alterações
podem ser pré-acordadas e basear-se em condições hídricas. A queda no nível de um
reservatório, a quantidade de dias ininterruptos sem chuva ou outros fatores objetivos
podem desencadear aumentos de preço. Algumas companhias de energia elétrica já
usam sinais e gatilhos como estes.
A cobrança levando em conta a escassez é mais efetiva quando combinada com
sinais visíveis. Quase todos os motoristas sabem o preço da gasolina porque ele fica à
vista em todos os postos e, é claro, quando enchem o tanque. Os usuários de água
teriam uma noção maior da escassez se os níveis dos reservatórios fossem publicados nos
jornais ou postados em murais na beira da estrada – como ocorre na Austrália. Os
consumidores fariam a conexão entre escassez e uso se as suas faturas demonstrassem a

relação entre escassez e preços; se os noticiários anunciassem que a redução na
disponibilidade de água estaria desencadeando os aumentos de preço pré-acordados; ou
se os seus celulares os informassem sobre seu consumo e taxas devidas todos os dias.
Em suma, o preço da água deve incluir o custo de distribuição, assim como o “custo
de oportunidade” de usar aqui e agora a água de que talvez precisemos em outro lugar
ou no futuro. A companhia pública de abastecimento de Singapura, por exemplo, cobra
mais pela água carregada em navios, porque aquela água não poderá ser usada,
purificada e reciclada de volta ao seu sistema.

Fluxos sustentáveis de água e dinheiro
Você já ouviu mais do que o suficiente sobre subsídios. Vamos considerar como
estabelecer tarifas de forma a balancear disponibilidade e demanda.
Em condições de abundância, é possível cobrar um preço fixo pelo serviço que cubra
ambos os custos fixos (capitais) e variáveis (operacionais). Taxas fixas podem ser
diferentes para consumidores residenciais e comerciais, dependendo do número de
residentes, tamanho da conexão, ou outro critério aceitável.
Algumas comunidades preferem alocar custos em proporção ao uso, de modo que
terão que medir o consumo. Medidores fornecem essa informação, mas têm um custo
de instalação, serviço e leitura. Tais custos podem ser incluídos ao lado de outros custos
variáveis a serem alocados aos consumidores na proporção de seu uso. Novas receitas
variáveis permitem uma redução nas taxas fixas para cobrir custos fixos. A companhia
estará, assim, correspondendo custos fixos com receitas fixas e custos variáveis com
receitas variáveis, o que estabilizará as suas finanças.
Os medidores são necessários quando a água é escassa, mas podem contribuir para
eficiência operacional mesmo quando há abundância. Usuários conectados a medidores
consomem 20-30% menos água, por conta do incentivo financeiro que eles têm para
reduzir sua demanda e consertar vazamentos que antes nada lhes custavam. Os
medidores também mudam percepções nas companhias. Um vazamento é grátis
quando as receitas não dependem do consumo. Faz sentido consertar vazamentos
quando eles representam uma perda em receitas. Reduções em consumo e vazamentos
também reduzem outros custos, tais como os custos com energia para bombear e tratar
água e efluentes líquidos. No longo prazo, uma demanda menor reduz despesas de

capital com fontes de abastecimento, a pressão sobre recursos naturais e o risco de se ter
uma capacidade de armazenamento pequena demais.
Mas o que fazer se uma companhia que equipara custos fixos com receitas fixas e
custos variáveis com receitas variáveis ainda assim enfrenta escassez? A resposta típica
pode ser uma campanha educacional para solicitar que usuários consumam menos. Essa
opção, porém, pode ser acompanhada pela cobrança por escassez. Foi isso que ocorreu
no início dos anos 90 em Santa Bárbara, Califórnia.
Depois de vários anos de estiagem, gestores de água enfrentavam a falta de água.
Eles incluíam informações atualizada quanto aos reservatórios durante o noticiário no
horário nobre. Eles também aumentaram preços no medidor em 900% para grandes
usuários, de modo a reforçar sua mensagem. Alguns usuários cortaram seu consumo
para economizar dinheiro; outros o fizeram para contribuir para a melhoria da
situação. Esses sinais de escassez complementares reduziram a demanda em 50%, mas o
esforço também alterou percepções. Quando as chuvas voltaram, os preços caíram e os
anúncios foram suspensos, mas o consumo durante o “novo normal” permaneceu em
60% dos níveis anteriores ao período de seca.
Preços geram receitas e diminuem a demanda, mas eles também oferecem opções
aos consumidores. Uma norma regulando o uso de água em áreas externas pode irritar
uma avó com as suas flores. Uma estação de dessalinização pode irritar os
ambientalistas. Uma campanha educacional pode parecer condescendente para alguns
e um desperdício de fôlego para outros. Uma campanha para a instalação de vasos
sanitários de baixo fluxo pode levar à instalação de receptáculos brilhantes em
banheiros não utilizados. Preços dão um sinal direto, ao mesmo tempo que acomodam
várias respostas. Usuários podem escolher as suas próprias combinações de tecnologias e
técnicas. Alguns tomarão banhos mais curtos. Outros instalarão irrigação gota a gota.
Alguns tomarão banho no trabalho. Outros simplesmente pagarão mais. Um preço
mais alto para água, assim como um preço mais alto para qualquer mercadoria, permite
às pessoas escolher quanta água elas consomem. Poder escolher é uma opção agradável
comparada com a escassez ou multas impostas por agentes de fiscalização.
Os gestores também se beneficiam de preços mais altos, já que não precisam
controlar condutas ou servir interesses sagrados. Eles apenas precisam focar-se nas

mudanças agregadas em demanda que resultam das pequenas escolhas por parte de
milhares de pessoas.
É relativamente fácil estabelecer um preço para a água que cubra o custo variável de
serviço e, quando a água torna-se escassa, adicionar uma sobretaxa àquele valor. Esse
esquema atingirá um ponto de equilíbrio quando a água for abundante, mas produzirá
“lucros” quando as sobretaxas forem usadas. Lucros podem ser reembolsados para
reduzir tarifas fixas usando-se sistemas de contabilidade existentes. Em novembro de
2013, por exemplo, a companhia distribuidora de Pismo Beach, Califórnia, vendeu
parte da água excedente, investiu os recursos assim obtidos para melhorar a gestão
hídrica e enviou o restante aos consumidores. Quem não gosta de um cheque de
reembolso na caixa de correio?

Serviço de confiança e preços justos
As companhias deveriam coletar receitas fixas e variáveis em proporção direta aos
custos fixos e variáveis para que suas finanças sejam estáveis. Todos os usuários
deveriam pagar o mesmo preço por volume de água utilizada por uma questão de
justiça. Uma sobretaxa poderia ser adicionada em caso de escassez e de necessidade de
que a demanda caia. Receitas excedentes, decorrentes de tal sobretaxa, deveriam ser
reembolsadas a cada usuário – independentemente de seu consumo – de modo a
garantir que a companhia aumente os preços apenas como uma medida temporária
visando a prevenir situações de desabastecimento.
Essas ideias aparecem resumidas na próxima página. A figura, impressa em
duplicado, ilustra como as companhias podem definir preços para o abastecimento de
água de modo a assegurar estabilidade fiscal e ambiental. Tal figura mostra como os
custos de água geralmente chegam (coluna à esquerda); a forma como o preço cobrado
pela água é tipicamente inadequada (coluna do centro); e como definir tais preços
corretamente (coluna à direita). As áreas cinza-claros mostram o impacto distorcido da
conservação: uma queda de 50% no consumo reduz custos e receitas variáveis em 50%,
respectivamente. Entretanto, os custos totais caem em percentagem muito menor que as
receitas porque os custos variáveis formam uma pequena parcela dos custos totais, ao
passo que as receitas variáveis constituem uma parcela muito maior das receitas totais.

Copie, recorte e distribua esta figura na sua próxima festa. As pessoas adoram
conversar sobre formas realísticas de se lidar com a escassez hídrica.

Figura p.32
Texto acima da figura: “A definição correta de preços estabiliza finanças, incentiva a
conservação e previne falhas de abastecimento.”
Coluna 1: “variável” – “fixo” – “custos”
Coluna 2: “variável” – “fixo” – “combinação de receitas tradicional (desequilibrada)”
Coluna 3: “sobretaxa” – “variável” – “fixo” – “combinação de receitas proposta
(equilibrada)”
Texto ao lado da Coluna 3:
“Uma sobretaxa em relação a cada unidade de água (escassa) reduz o consumo. Esse
excesso na receita deveria ser devolvido ao consumidor para reduzir as suas tarifas
fixas.”
“Receitas variáveis aumentam e diminuem com custos variáveis. Receitas fixas cobrem
custos fixos.”
Texto abaixo da figura: “Uma queda de 50% no uso reduz as receitas variáveis mais do
que os custos variáveis (áreas cinza-claros) e desestabiliza as finanças.”

Capítulo 3. Água para lucro
Conheci muitas pessoas inteligentes que acreditam que água engarrafada é do mal,
empresas desperdiçam água, o nexo água-energia precisa ser gerido, e companhias
privadas de água exploram seus consumidores. A paixão dessas pessoas, porém, não dá
espaço a incentivos econômicos. Vejamos como água e dinheiro se misturam.

Não culpe a garrafa
A água engarrafada tornou-se popular em países ricos recentemente, mas sempre foi
popular em países pobres, onde as pessoas não têm acesso fácil à água potável. Por que
a água engarrafada é popular entre pessoas que têm acesso a água de qualidade na
torneira? Algumas pessoas preferem água engarrafada a refrigerantes, sucos ou outras
bebidas disponíveis em locais de venda. Outras compram água em garrafa por sua
embalagem conveniente ou para ficar na moda. Muitas pessoas preferem o gosto da
água engarrafada ao da água de torneira. Economicamente, não há nada de errado
com essas escolhas. Elas envolvem os mesmos custos e benefícios que outras opções de
consumo.
Deixando de lado gosto e conveniência, a água engarrafada gera controvérsia por
conta dos custos e benefícios que os consumidores não consideram. Estes dizem respeito
às garrafas de plástico que são descartadas; à qualidade da água; aos impactos em
aquíferos resultantes do engarrafamento; e à sustentabilidade do serviço prestado.
Em geral, a água engarrafada vem em embalagens de plástico. Essas garrafas – como
as garrafas de Coca-Cola ou Pepsi – são normalmente recicladas, incineradas ou
enterradas em aterros sanitários com outras garrafas. Os problemas surgem quando as
garrafas de plástico vão parar em praias e lagos ou ao longo das rodovias – estragando o
cenário, poluindo o meio ambiente e matando animais. Tais problemas podem ser
reduzidos com limpezas regulares, mas o mesmo resultado pode ser conseguido
colocando-se um depósito nas garrafas, de modo que as pessoas sejam pagas para
coletá-las. Depósitos funcionam em todo o mundo e eles podem funcionar no caso das
embalagens plásticas de água.
Depósitos podem até mesmo financiar um esquema de reciclagem, usando-se parte
do depósito inicial para subsidiar o custo de derreter e reutilizar os plásticos das

garrafas. Apesar de seus benefícios, a indústria de água engarrafada opõe-se a essa
solução, pois os depósitos aumentam os preços de varejo e reduzem as vendas.
Algumas pessoas escolhem água engarrafada em vez de água da torneira
“perfeitamente boa”, porque elas não confiam na qualidade desta última, cresceram
com água de torneira poluída, ou acreditam em propaganda anunciando que a “Marca
X de Água Engarrafada” salvará sua família. Banir os comerciais não removerá estes
medos, mas uma comparação lado a lado entre a qualidade de água em garrafa e na
torneira ajudaria os consumidores. Os consumidores comuns não conseguem detectar
poluentes em concentrações de uma-parte-por-bilhão. Por isso, agências independentes
ou associações de consumidores deveriam testar a qualidade da água em garrafa e na
torneira. A informação ajudaria na concorrência entre os gerentes das companhias de
água e os vendedores de água engarrafada, o que auxiliaria os consumidores.
As instalações de engarrafamento de água podem esgotar nascentes ou aquíferos?
Sim, elas podem (e o fazem), mas não de forma automática. Instalações de
engarrafamento, indústrias, cervejeiras, agricultores que trabalham com irrigação, e
companhias de água urbanas podem ser licenciadas e regulamentadas para garantir que
usuários não causem prejuízos uns aos outros ou ao meio ambiente. Não há nada único
sobre a água engarrafada que torne esse resultado mais ou menos provável. A resposta
depende do regime regulatório e direitos de propriedade – temas discutidos na próxima
seção.
Pessoas que acreditam que água em garrafa ameaça o serviço de distribuição de água
para residências chegam a esta conclusão em três passos: primeiro, elas dizem que
diferentes entidades regulamentam a água da torneira e em garrafa. Isso pode ser
verdade em alguns lugares, mas não afeta necessariamente a segurança. Segundo, elas
têm a preocupação de que as vendas de água engarrafada diminuirão as vendas das
companhias de água. Essa objeção não procede quanto ao volume de água ou dinheiro;
a água em garrafa custa mais por unidade, porém as pessoas compram-na em menor
quantidade. Uma terceira preocupação é a de que clientes que compram água em
garrafa ignorarão a qualidade da água da torneira, permitindo que gestores escapem da
supervisão. Esta preocupação é condescendente, iliberal e ilógica. Ela assume que as
pessoas não se preocuparão com água marrom em suas torneiras; que consumidores de
água engarrafada deveriam ser forçados a beber água suja; e que os clientes podem

forçar os gestores a fazer seu trabalho. Os clientes podem certamente reclamar sobre os
gestores, mas são os reguladores os responsáveis por garantir que as companhias
distribuem água de boa qualidade.

Lucrando com a água
Há uma diferença surpreendente entre os preços da água engarrafada e a da
torneira. Um litro de água em garrafa pode custar $4, ao passo que a mesma
quantidade de água da torneira custa menos que um centavo. Por que todos não entram
no negócio de água engarrafada? Por que a “água” responde por apenas uma pequena
parcela dos custos para levar uma garrafa às mãos dos consumidores. A despesa para
embalar, transportar e gerenciar a cadeia de abastecimento encurta o lucro, o qual é
ainda mais comprometido com marketing em um mercado competitivo. É difícil
enriquecer com a garrafa.
E quanto às empresas que usam água para ganhar dinheiro? As características físicas
únicas da água reduzem o custo de fabricação de tudo mais, dos chips de silicone a
chips de batata frita. Empresas usam água para lavar cabelos, assim como louças.
Escritórios precisam de água para manter seus funcionários felizes e saudáveis.
Deveriam essas empresas pagar menos por sua água? Alguns governos alegam que água
barata gera empregos e impostos.
Isso é bobagem. Todas as empresas tentam minimizar despesas e maximizar receitas.
Aquelas que mesmo assim perdem dinheiro deveriam fechar as portas, pois seus custos
excedem seu valor para os clientes. Água barata pode ajudar uma empresa a
permanecer aberta, mas não poderá tornar bom um produto ruim; compensar por
serviços precários; ou contribuir com a pensão dos empregados. Água barata leva
somente a um uso maior.
Empresas deveriam pagar pelo custo integral da água limpa – inclusive o custo de
escassez – e a despesa de tratamento de efluentes. Estes custos podem variar conforme a
fonte (rio, aquífero ou a tubulação das companhias de água), mas deveriam ser os
mesmos para todo o mundo.
Voltemos ao exemplo da água engarrafada. Eu havia dito que vários usuários de
água podem esgotar um aquífero, rio ou reservatório se as regulamentações ou direitos
de propriedade forem fracos. Uso excessivo e esgotamento podem ocorrer se o preço da

água for tão baixo que a demanda residencial e comercial exceda a disponibilidade.
Vizinhos que se associaram ao Clube Abundância agora lutam por sua quota “justa” de
água escassa. Para evitar falhas no abastecimento, a sua companhia pode dirigir a
demanda a clientes especiais, esgotar estoques ou aumentar o preço.
Acesso preferencial alimenta corrupção e ineficiência. Reservatórios esgotados não
deixam água para emergências ou para o futuro. Preços mais altos irritam empresas que
alegam que a água barata cria empregos; e indivíduos que reivindicam um direito à
água barata – mas preços mais caros previnem falhas no abastecimento. Isso é relevante
para empresas que querem suas portas abertas e indivíduos que preferem água de
torneira à água engarrafada a um preço cem vezes mais alto.
Sabemos que preços mais elevados podem equilibrar oferta e procura para evitar
falhas no abastecimento. Mas e quanto a aquíferos e rios em esgotamento? Aquelas
fontes podem ser exploradas em excesso (enquanto bens comuns), mas também podem
ser transformadas em bens privados ou de clube. A conversão em bem privado divide
uma quantidade conhecida de água entre os requerentes. Isso é o que acontece quando
os pais dividem um bolo entre as crianças para evitar brigas e bagunça. A conversão em
bem de clube inclui todos aqueles que merecem acesso à água em um grupo, o qual
define as regras para o seu uso compartilhado. O Genesis 29:3, por exemplo, descreve
um fazendeiro que poderia dessedentar seu rebanho apenas mediante acordo dos
demais, por que os pastores haviam colocado uma grande pedra sobre a nascente e
precisavam de ajuda para movê-la.
Este exemplo também aparece no Torá e no Alcorão. Ele demonstra as fundações
comuns da gestão sustentável da água, bem como a estabilidade de regras ajustadas a
condições locais. Regras de sustentabilidade protegem bens comuns da predação por
parte de indivíduos.
Estes simples exemplos não são exaustivos. Milhares de regimes estão em operação
em todo o mundo. Aqueles que equilibram oferta e procura persistem porque
promovem o uso sustentável da água. Isso significa que eles permitem que as tradições e
atividades continuam indefinidamente.

Pague por energia, pague por água

A indústria energética usa água para produzir e distribuir seus produtos. Represas
geram energia a partir de quedas d’água. O fraturamento hidráulico usa água para
liberar petróleo e gás natural. O biodiesel usa água para irrigar plantações. Parques
solares usam água na limpeza dos espelhos na operação das turbinas a vapor. Todos
estes usos esgotam ou contaminam a água de algum modo. Todos podem empregar
tecnologia para purificar e reutilizar água. Até mesmo represas podem ser substituídas
por turbinas “no rio” que geram eletricidade sem interromper caudais hidrológicos.
Essas tecnologias são caras se comparadas com água “grátis”, mas as suas vantagens
aumentam com a escassez – uma condição cuja existência pode depender de sua
perspectiva.
Os especialistas em água dizem que desvios “consuntivos” reduzem a qualidade ou
quantidade do recurso. Eles definem o oximoro de “uso não-consuntivo” como um
desvio temporário de água que retorna depois. Algumas pessoas afirmam que os desvios
para resfriar centrais elétricas ou os reservatórios atrás de barragens são nãoconsuntivos, mas os biólogos discordam. Normalmente, as centrais elétricas não alteram
muito os volumes de água, mas podem retornar água quente, que é fatal para o
ecossistema. As barragens mudam a tempestividade dos caudais de água, confundem os
habitantes do ecossistema e interrompem a evolução do formato do rio (sua
geomorfologia).
Barragens também aumentam a evaporação, ao conter a água em reservatórios. O
Lago Nasser, um reservatório no deserto criado pela Alta Barragem Aswan, a cada ano
perde aproximadamente 12km3 de água. Aquela quantidade – mais de 20% da água
doce disponível no Egito – equivale a 400 litros diários por Egípcio. Estas perdas são
inaceitáveis quando 40% dos 17 milhões de habitantes de Cairo recebem água da
torneira por menos de três horas por dia.
Ademais, é necessária muita energia para coletar, purificar e distribuir água. Uma
estação de dessalinização usa energia para filtrar ou evaporar água. O tratamento de
efluentes usa energia para bombear água por entre tanques e filtros. Bombas usam
energia para extrair água do subsolo, impeli-la por morros e pressurizar torneiras em
prédios altos.
A combinação entre uma sensibilização sobre o carbono e a escassez hídrica
desencadeou uma indústria inteira de consultores no nexo energia-água, os quais

prometem otimizar a produção e o uso conjuntos de energia e água. Esses consultores
podem estar desperdiçando tempo e dinheiro de clientes ao concentrarem-se numa
pequena parte de um sistema maior. Eles definem eficiências em toneladas de água,
quilowatts/hora ou despesas operacionais, mas ignoram custos de capital para
equipamentos que podem aumentar ou reduzir a eficiência. Eles ignoram outros
insumos, como químicos, cimento, trabalho, terra e ecossistemas. Eles consideram
apenas alguns elos na cadeia de abastecimento. Não faz sentido otimizar o consumo de
energia numa estação de tratamento de água e, ao mesmo tempo, ignorar aquecedores
de água residenciais ou bombas de irrigação.
Discussões sobre o nexo, portanto, não veem a floresta ao focarem-se em algumas
árvores. Esse erro não pode ser corrigido com a inclusão de ainda mais informação – o
nexo alimentação-água-energia-clima! Esses complexos sistemas combinam bilhões de
decisões individuais e interações, com resultados que não podem sofrer engenharia
reversa para formar uma única “função decisória” que decisores políticos consigam
entender ou manipular. O comportamento emergente é cheio de sinais barulhentos e
contraditórios que se modificam por várias razões. É melhor dar um passo atrás e
apertar a ineficiência de cada setor com simples ferramentas econômicas. Um preço
mais alto pela escassez compelirá as pessoas a usar menos água (ou energia), cada qual
em seu jeito único.
Preços realísticos estimularão algumas fábricas a gastar um dinheiro extra com
máquinas que usam menos água. Outras usarão mais água com máquinas que usam
menos energia. Uma central elétrica pode usar bastante água grátis no resfriamento,
mas irá recircular e resfriar água cara. O operador de uma represa não reservará água
para irrigadores quando companhias de transporte pagarem pelo aumento da
profundidade de água num rio. Fraturadores hidráulicos usarão volumes massivos de
água se agricultores a venderem barato, mas irão purificar e reutilizar água cara.
Usuários de água deveriam pagar o preço integral da energia que consomem, e com
frequência o fazem. Usuários de energia deveriam pagar o preço integral da água, mas
frequentemente não o fazem. É por isso que a falta de água é mais comum que a falta
de energia. Políticos podem preferir manter baixo o preço de água para que a energia
seja barata, mas seu foco no curto prazo pode causar danos no longo prazo. Preços
apropriados de água eliminarão a necessidade de se falar de um nexo.

Regulamentação determina sucesso ou fracasso
A maioria das companhias de água fica ativa por um longo prazo, pois detém um
monopólio sobre um grupo de clientes que não podem comprar água de outra
companhia. No Capítulo 2, mencionei que os donos dessas companhias podem ser
governos ou investidores. Muitas pessoas confundem esta estrutura de “público” ou
“privado” com resultados bons ou ruins, mas isso é uma simplificação exagerada.
Companhias privadas e públicas falham ou são bem-sucedidas de formas diferentes.
Uma empresa cujo titular é um investidor tem por objetivo gerar lucro, mas também
tem a possibilidade de importar ideias de outros locais, um incentivo para melhorar a
eficiência e uma razão para buscar novos clientes. Uma estatal concentra-se em manter
preços baixos e seus funcionários felizes e em evitar riscos que conduzam a uma
intervenção política. Ambos os tipos podem investir de forma insuficiente em
manutenção, com seus custos presentes e benefícios futuros. Ambos sabem mais a
respeito de sua eficiência operacional que reguladores e clientes. Entre os economistas,
não há uma razão teórica ou evidência empírica que favoreça claramente uma forma de
titularidade sobre a outra. Empresas privadas ou públicas podem prejudicar seus
clientes devido a uma gestão ruim ou corrupta, a uma supervisão fraca, à falta de
informação ou a alguma outra razão.
Reguladores podem forçar monopólios a buscar resultados de preço ou performance
que têm importância para os consumidores. A maior parte dos reguladores, porém, fixase em insumos e produtos, como consumo de energia ou distribuições de água. Ofwat, o
regulador na Inglaterra e País de Gales, parou de exigir os “retornos de junho” – densos
relatórios com dados sem fim – em 2011. Agora, o Ofwat concede mais peso a 20
indicadores, embora alguns (“retorno sobre o capital pós-tributação”) ainda estejam
mais ligados a lucros do que a serviços. No Capítulo 6, descreverei como uma avaliação
comparativa (ou ‘benchmarking’) pode aprimorar a performance da companhia e o
serviço prestado ao cliente.

Lucros sim, falhas no abastecimento não
Garrafas plásticas de água são ok, a não ser que poluam o meio ambiente. Empresas
podem usar o quanto de água quiserem se pagarem o custo integral. O nexo águaenergia não terá que ser gerenciado – ou mesmo entendido – quando os preços de água
e energia refletirem a escassez. A titularidade privada ou pública de uma companhia de
abastecimento não é tão importante quanto o profissionalismo do regulador, no que se
refere ao serviço prestado aos clientes.

Capítulo 4. Água reciclada
Poucas pessoas gostam de cheirar, ver ou pensar sobre a excreta humana. O mesmo
vale para a água suja da louça, o escoamento das sarjetas nas ruas e o efluente das
fábricas, fazendas e dos aterros.
Em geral, consideramos que a água suja é inútil. Até pagamos para vê-la correr
descarga abaixo. Cada vez mais, porém, a escassez hídrica está tornando a água suja
um recurso valioso.
Já faz muito tempo que reciclamos água. Famílias pobres dividem a água do banho
que é cara para transportar e aquecer. Sistemas que transferem água cinza da pia para
o jardim economizam água e dinheiro. Agricultores famintos usam água cinza e preta
(da privada) para irrigar as plantações porque a morte é uma ameaça maior que a
doença.
Há séculos que engenheiros e cientistas vêm trabalhando para encontrar modos
melhores de limpar água. Eles empregam poços mais profundos, filtros menores,
produtos químicos mais fortes e sensores mais inteligentes para detectar, remover e
neutralizar contaminantes. O custo de remoção de poluentes cai com o avanço de
tecnologias e técnicas, e sobe com o uso de produtos químicos mais fortes e em maior
quantidade.
A economia de efluentes está mudando. No passado, era mais barato captar água
fresca do que reutilizar água suja, mas os tempos estão mudando. Regulamentações
mais fortes da qualidade de água têm aumentado investimentos em tecnologia de
tratamento. O aumento da escassez hídrica tem feito o preço da água limpa subir. A
combinação entre efluentes mais limpos e menos água torna mais atraente a ideia de
reciclar-se o efluente tratado em sistemas de água potável.
A reciclagem de efluentes em larga escala hoje ocorre na Austrália, Califórnia, em
Israel, Singapura e em outros locais enfrentando escassez de água. O caminho “do vaso
sanitário para o tratamento para a torneira” é mais barato que a dessalinização, por
conta da menor quantidade de sais a serem removidos e da maior facilidade nas
conexões de infraestrutura. Não é necessário estar perto do oceano ou perfurar um
aquífero profundo de água salobra. A reciclagem é possível em qualquer lugar onde as
pessoas puxem a descarga. A única desvantagem – como qualquer lobista da
dessalinização lhe dirá – é que a água reciclada tem sua origem na descarga. A boa

notícia é que esse pecado não é grave nem único. A água que é reciclada de forma
apropriada é muito pura. Eu a bebo.
É interessante que as pessoas tendem a rejeitar água reciclada de um cano, ao
mesmo tempo que fingem que a água “natural” é pura. Com frequência, elas estão
enganadas, pois quase toda a água bruta vem de fontes superficiais ou subterrâneas
contaminadas. Os habitantes de Londres, por exemplo, bebem a água do Rio Tâmisa,
que passou por sete vasos sanitários. Felizmente para os Londrinos, a água é tratada
uma vez mais antes de chegar às suas torneiras.
As mudanças nos custos de limpeza de água perturbarão as nossas sensibilidades e os
nossos hábitos. As pessoas beberão água engarrafada onde for muito caro despoluir a
água natural. Companhias urbanas podem oferecer “três correntes” de serviços: água
engarrafada para beber e cozinhar, água da torneira para lavar e limpar e água cinza
para irrigação. Novas tecnologias podem levar à substituição de sistemas cobrindo uma
cidade inteira por sistemas de bairro. O velho paradigma de água de beber de uma
fonte e eliminação de efluentes em um sumidouro pode ser substituído por sistemas
vizinhos de ciclo fechado. Instalações independentes, com interligações de pia-vaso
sanitário-tratamento-pia, reduziriam riscos através de redundância. Estas mudanças
desafiarão a perspectiva dos monopólios de que um tamanho-serve-para-todos. Diversos
insumos, produtos e políticas melhorarão os serviços às comunidades e premiarão os
gestores criativos e efetivos.

Equilibrando as contabilizações de água
Frequentemente esquecemos que nós não fazemos nem destruímos água enquanto
ela passa pelas nossas mãos e nossos corpos e circula pelo ciclo hidrológico. Precipitação
flui para o oceano, penetra o subsolo ou congela no lugar até evaporar de novo. A
qualidade da água muda durante esse ciclo em contato com várias substâncias.
Humanos aprenderam a acelerar tal ciclo – fazemos neve, fervemos chá, reusamos
efluentes, adubamos nuvens e bombeamos água de antigos aquíferos – mas afetamos
apenas uma parte. O Sol é o principal fator influenciando o ciclo hidrológico.
A contabilização de água pode considerar esses grandes ciclos, mas seu enfoque é
comumente sobre uma porção pequena e local de caudais hídricos totais.
Agricultores com água abundante podem inundar seus campos sem se preocupar
com desperdício ou excessos. Eles são mais cuidadosos quando a água é escassa ou cara.
A redução do desperdício é positiva para contabilizações locais, mas impede que a água
“apareça” nas contabilizações dos vizinhos, aquíferos e nascentes rio abaixo.
Contabilizações hídricas sempre se equilibraram, mas temos prestado atenção em
apenas algumas delas.
Por exemplo, considere o que acontece quando as pessoas conservam água tomando
banhos mais curtos, instalando vasos sanitáriosde baixo fluxo ou reutilizando água
cinza. Em algumas partes do mundo, essa conservação poupa água, energia e dinheiro,
mas pode também reduzir a performance de coletores e estações de tratamento
projetados para esgotos menos concentrados. Uma companhia gerindo água para
consumo e águas residuais equilibrará conservação física e performance financeira. Mas
manter um equilíbrio é mais difícil quando estes serviços são divididos. Conservação em
uma companhia de água potável pode significar custos mais altos para a estação de
tratamento vizinha. A próxima seção examina as opções da companhia de tratamento
de efluentes.

Cobrando por efluentes residenciais
No Capítulo 2, recomendei que serviços de água deveriam combinar preços fixos
com custos fixos e receitas variáveis com custos variáveis. Uma sobretaxa de água
reduziria a demanda em tempos de escassez. Taxas de serviços de efluentes deveriam

seguir o mesmo padrão, com ajustes que reflitam o fato de que sistemas de águas
residuais têm uma proporção maior de custos fixos, raramente são medidos e lidam com
quantidades diferentes de contaminação.
Por conta de custos fixos altos, somados à ausência de medidores, a maior parte dos
sistemas de efluentes são agora financiados através de taxas fixas sobre usuários ou
impostos sobre propriedade. Em alguns lugares, governos locais ou financiadores
externos pagam os custos de efluentes porque os sistemas são “caros demais” para os
usuários ou a saúde pública justifica o subsídio. Essas razões deveriam ser avaliadas
tendo-se em consideração os problemas com interferências externas que discutimos no
Capítulo 2.
Taxas fixas devem variar se usuários diferentes impõem ônus diferentes sobre o
sistema. Usuários residenciais e industriais provavelmente deveriam pagar taxas
diferentes. Grandes usuários industriais e comerciais podem ter seus fluxos medidos.
Indústrias mais poluentes como processadoras de alimentos podem pagar uma
sobretaxa por cargas mais pesadas, mas efluentes tóxicos deveriam ser tratados in situ.
Estas políticas já são usadas em muitos países. Elas deveriam ser aplicadas onde os
custos de tratamento de efluentes estão subindo mais depressa que as receitas.
Agora temos que decidir se os usuários residenciais deveriam pagar uma taxa fixa ou
em proporção a suas descargas. Taxas proporcionais, pressupondo contaminação
semelhante em efluentes, implicam taxas volumétricas. Essas taxas podem basear-se na
medição de água potável entregue, mas algumas pessoas querem deduzir usos externos.
Desse modo, as pessoas pagariam apenas por uso internos que desembocam na unidade
de tratamento de efluentes. Essa ideia faz sentido até você parar para pensar. Usos
externos não afetam a qualidade da água?
Irrigação residencial produz escoamento que desemboca em coletores de águas
pluviais ou penetra águas subterrâneas. Em ambos os casos, o excedente de água
costuma estar contaminado com químicos e pesticidas, pois residentes com frequência
usam “um pouquinho mais só para garantir”. O custo alto para captar e tratar essas
fontes difusas de poluição exige que usos externos sejam contabilizados de alguma
forma.
Esta explicação nos traz de volta à sugestão mais simples possível: definir taxas de
efluentes conforme o medidor da demanda por água potável e usar tal receita para

captar escoamento de fontes difusas, tratar efluentes na tubulação e proteger fontes
naturais de água contra poluição. O mesmo conselho tem aplicação no caso de usuários
industriais (como acima mencionado), mas mesmo “o inocente” talvez tenha que pagar
mais. Campos de golfe e parques não deveriam ser isentos de taxas de efluentes a não
ser que tratassem seu escoamento e protegessem as águas subterrâneas da comunidade.

Minimizando a poluição não-residencial
A maioria dos usuários de água urbanos pagam por sua poluição porque estão
conectados a uma rede de esgoto. É mais difícil identificar e cobrar de fontes difusas
quando lançamentos fluem para uma área comum. Dificuldades existem para
identificar qual fazenda drenou nitrogênio em excesso para um rio próximo, qual mina
deixou escapar cianeto para dentro de um aquífero ou qual rua dirigiu óleo para os
coletores de águas pluviais.
Taxas volumétricas de efluentes podem cobrir os custos de limpeza de alguma
poluição difusa, mas as pessoas podem não querer usar essas taxas para pagar por
captação e tratamento de águas pluviais. É por isso que taxas separadas de águas
pluviais deveriam basear-se em área de superfície. Autoridades municipais em Berlim e
Filadélfia, por exemplo, cobram dos proprietários a precipitação que escoa por sua
propriedade. Essas taxas são reduzidas para aqueles que captam águas pluviais para
reutilização local ou recarga de aquíferos.
A regulação pode ser mais efetiva que os preços na redução de poluentes tóxicos
difusos. Uma norma reguladora pode proibir a venda de um produto químico,
estabelecer o uso em uma área designada ou requerer tratamento especial. Tais normas
podem exigir a reciclagem de tintas e óleo usado, ou a purificação na fonte de efluentes
para a remoção de contaminantes que excederiam a capacidade da unidade de
tratamento. Instalações de efluente zero normalmente evaporam água e solidificam
resíduos numa forma inerte de que se pode dispor mais facilmente.

Regulando múltiplos poluidores
Como é possível manter a qualidade da água de um rio contendo o escoamento de
múltiplas indústrias? A meta mais comum é a de se limitar cargas totais de

contaminantes, manter níveis de oxigênio dissolvido e assim por diante. Mas a alocação
de quotas de carga entre os emissores pode ser difícil.
Para esse problema, proponho uma regulação do tipo “não cause danos”, exigindo
que a qualidade da água rio abaixo seja a mesma ou superior àquela rio acima. Isso
pode ser implementado sem monitoramento, requerendo-se que uma cidade capte água
para uso doméstico abaixo de onde despeja seus efluentes. Tal configuração seria cara
nas muitas cidades onde engenheiros usam a gravidade para mover água de um ponto
mais alto de captação para um ponto mais baixo de descarga. Mas um “sistema virtual”
poderia ser instalado, usando-se sensores baratos que sinalizariam se despejos rio abaixo
estivessem mais poluídos que extrações rio acima.

Mercados entre poluidores
Outra solução permite que grandes poluidores comercializem licenças de poluição
entre si, dentro de um regime local de limitação-e-comércio (cap and trade, em inglês).
Tais regimes estabelecem um nível máximo de poluentes para uma parte ou a
totalidade de uma bacia hidrográfica, distribuem outorgas de emissão para os
poluidores e então permitem que estes transacionem outorgas entre si. Limitação-ecomércio tende a funcionar melhor que regulação, pois concede liberdade e incentivo
aos emissores para buscarem formas mais baratas de reduzir a poluição. Poluidores com
custos baixos de tratamento podem vender suas outorgas não-usadas a outros para
quem mitigar poluição saia caro. Limitação-e-comércio requer a medição de descargas
na fonte e fiscalização para garantir que descargas totais fiquem abaixo do limite.
Na Carolina do Norte, um programa de limitação-e-comércio tem encorajado
empreiteiras a restaurar ecossistemas que filtram nutrientes. Com isso, a expansão
urbana não contribuiu para a deteriorar ainda mais a qualidade hídrica. Um programa
similar para o Lago Taupo, na Nova Zelândia, permite que um fundo local pague aos
agricultores para que estes mudem suas práticas, com vistas à redução de cargas de
nutrientes num corpo d’água de grande valor para a população nacional. Tempo e
esforços são necessários para o estabelecimento de tais programas. As partes
interessadas podem levar até uma década para chegar a um acordo quanto à legislação
e estabelecer mecanismos regulatórios. Mas eles podem ser mais eficazes que a
regulação no aprimoramento e na manutenção da qualidade da água.

Os políticos preferem distribuir outorgas (frequentemente com base em descargas
passadas), mas leilões gerariam receitas ao invés de lucros inesperados para os
poluidores. Leilões também reduziriam a poluição rapidamente, porque os poluidores
teriam que pagar de imediato em vez de simplesmente apresentar suas outorgas
gratuitas. Para onde deveriam ir as receitas dos leilões? Algumas pessoas querem usar
receitas para reduzir outros tributos. Na Colúmbia Britânica, tributos sobre carbono
reduzem impostos de renda. Outras pessoas querem que o governo subsidie tecnologias
verdes, mas burocratas não sabem escolher vencedores. Subsídios também favorecem
tecnologias em detrimento de técnicas que podem ser mais efetivas em reduzir poluição.
Recomendo usar alguma receita para lidar com a poluição histórica e distribuir o
restante para a população vivendo nas áreas poluídas. A combinação de limites,
remediação e compensação melhorará a qualidade de vida dos residentes atuais e
atrairá novos contingentes. A “ecologização” resultante aumentará a população vivendo
num meio ambiente mais limpo.

Soluções coletivas para poluidores invisíveis
Agora chegamos às fontes difusas de poluição. Estas são separadas a olho nu, mas
interconectadas quando se trata de determinar responsabilidade. Campos de plantio
descarregam fertilizantes e pesticidas em corpos d’água superficiais e subterrâneos,
criando “zonas mortas” em lagos e oceanos. Vazamentos de operações agrícolas,
mineiras ou de petróleo e gás natural podem contaminar aquíferos. As políticas mais
comuns para lidar com poluição difusa são a de regular ou tributar fertilizantes e
produtos químicos. Mas essas ações podem levar a reduções politicamente impopulares
na produção de alimentos. Regulação de recuo requer que os proprietários rurais
estabeleçam zonas de amortecimento para desacelerar e acomodar escoamentos antes
de atingir águas superficiais comunitárias. Conformidade com esta forma de regulação é
mais fácil de fiscalizar, mas ela reduz a quantidade de terra produtiva.
Uma regulação mais promissora imporia uma sanção coletiva a um grupo de
agricultores ou prospectores de petróleo, cujas atividades, consideradas em conjunto,
excedessem os limites à poluição. Esta regulação criaria um incentivo positivo à
performance, através do estabelecimento de uma linha de base para cargas poluentes e
do recolhimento de um depósito de todos os usuários de terra. Aquele depósito seria

devolvido apenas se a poluição total permanecesse abaixo do alvo. Essa regulação
resolve o problema da falta de informação que o regulador enfrenta, transferindo o ônus
de monitoramento aos proprietários rurais; estes sabem quem está fazendo o que. Ela
também facilita o intercâmbio entre vizinhos de lições sobre como produzir com menos
poluição.

Seguros contra poluição catastrófica
Regulações, preços e sanções funcionam quando o custo da poluição pode ser
incluído nos preços finais dos bens. Mas como lidar com poluição rara, porém onerosa?
Muitas atividades mineiras, de perfuração e de exploração de recursos naturais geram
benefícios privados que serão esmagados por um acidente. O custo do derramamento
do ‘Deepwater Horizon’ em 2010 (em multas e compensação pagas pela BP) foi 100
vezes o valor do petróleo perdido. Empresas enfrentando pesados custos de remediação
podem ir à falência. Regulações previnem alguns acidentes, mas não todos. Banir-se
completamente atividades potencialmente poluentes é inaceitável. Então é razoável
exigir-se um seguro ou uma caução contra acidentes para reduzir riscos e mitigar danos.
Uma caução de performance ambiental é uma garantia emitida por uma companhia
que pagará uma grande quantia em dinheiro ao governo caso as operações produzam
poluição excepcional ou a empresa deixe de remediar uma área. Algumas empresas
cumprem a exigência de caução transferindo fundos para uma conta de garantia cujo
titular é uma terceira parte. Mas a maioria emite cartas de garantia que se acionam no
caso de um acidente. Essas garantias podem ser arriscadas, já que empresas que poluem
também tendem a falhar de outras maneiras. No início de 2014, por exemplo, as
Indústrias ‘Freedom’ derramaram químicos tóxicos no rio que abastece a população de
Charleston, na Virgínia Ocidental. A empresa declarou falência quando não conseguiu
pagar os custos de remediação e compensação.
Um seguro funciona espalhando os custos de um desastre por muitas operações. A
seguradora coleta prêmios de vários empreendedores e usa aquele dinheiro para
remediação quando alguns sofrem acidentes. Seguradoras de poluição tem que
conseguir pagar por onerosas remediações; elas agem com cautela ao estabelecer
diretrizes e exigir relatórios que reduzam a sua exposição. Em tese, a sua experiência e
responsabilidade financeira previne empreendimentos arriscados, mas a realidade pode
apertar se as garantias forem muito baixas.

O preço de uma caução ou um seguro deveria refletir o custo necessário para a
completa remediação do derramamento ou da área, o atendimento às pessoas feridas e
a compensação por mortes. O preço será alto para operadores de má reputação ou
projetos arriscados, mas este é o objetivo. Governos que isentam operadores de
garantias adequadas apenas transferem o risco para os contribuintes. Ainda pior,
também transferem responsabilidade para uma autoridade que pode não estar
preparada para lidar com um desastre. Odeio pensar em quanto mais petróleo seria
derramado se o time do Governo Norte-Americano que atuou no Furacão Katrina fosse
enviado para lidar com o acidente do ‘Deepwater Horizon’.
Contratos de seguro ou caução podem não funcionar quando for necessário atribuirse culpa entre múltiplas empresas. A determinação de quem paga e o quê pode levar
mais tempo do que a remediação da área. Recomendo que os contratos predefinam um
devedor-padrão para minimizar atrasos e danos. A seguradora pode ir atrás dos
codevedores depois do início da remediação.
Cada uma dessas questões está presente em Alberta, Canadá, onde empresas usam
uma quantidade muito elevada de água para extrair crude de depósitos enormes de
areias petrolíferas. O Governo Estadual de Alberta exige que as empresas adquiram
cauções de performance no valor equivalente à remediação após o fim das operações.
Mas o Governo permite que os empreendedores garantam tais custos conforme um
regime de repartição. Isso significa que os custos de remediação não são financiados até
a finalização dos projetos. Nenhum dos projetos está terminado e apenas uma barragem
de rejeitos (Barragem 1 da Suncor) foi recuperada. Suas águas poluídas foram
transferidas para um lago vizinho.
O otimismo do estado não é um acidente. Não se exige das empresas depósito de
caução ou a compra de seguro contra a poluição que ocorre durante as operações.
Presume-se que elas podem e irão remediar derramamentos e compensar as vítimas.
Tal presunção foi justificada no caso do derramamento do ‘Deepwater Horizon’, já que
a BP conseguiu levantar 40 bilhões de dólares para fins de compensação. Mas o caso da
BP foi sorte (de uma forma perversa). Falhas como aquela das Indústrias ‘Freedom’ são
mais comuns. Nós não deveríamos dar o benefício da dúvida quando a poluição pode
causar danos enormes a pessoas e ecossistemas. As empresas precisam escolher entre a

aquisição de um seguro integral sobre seus riscos ou a impossibilidade de seguir
operando.

Água limpa pela qual vale a pena pagar
Melhor tecnologia, uma vontade social de proteger o meio ambiente e o aumento da
escassez hídrica aumentam os benefícios da reciclagem de efluentes. Usuários
residenciais deveriam pagar pelo custo de tratamento de efluentes e pelo escoamento
urbano sujo na proporção de seu consumo de água potável. Os custos dos sistemas de
águas pluviais deveriam ser recuperados a partir das taxas cobradas daqueles
proprietários de terras que deixam a água escoar para fora da sua propriedade. Poluição
industrial ou agrícola pode ser reduzida com regulação, mercados de descarga do tipo
limitação-e-comércio, responsabilidade coletiva ou seguro contra derramamentos
perigosos. Escolha qualquer política, desde que ela proteja pessoas inocentes e o meio
ambiente.

Capítulo 5. Alimentação e água
Os agricultores precisam de água barata para nos proteger de alimentos importados
de qualidade duvidosa, manter o alicerce rural de nossa cultura e prover bilhões, certo?
Na verdade, não. Nos países desenvolvidos, a maioria dos agricultores são homens de
negócio que fornecem alimentos de qualidade apropriada a quem estiver disposto a
pagar o maior preço. Pequenos agricultores costumam manter estreitos laços com as
suas comunidades, mas agricultores em escala comercial possuem relações mais fortes
com seus livros de contas do que com os vegetais em nossas saladas.
O contraste entre romance e realidade não é assim tão forte para os agricultores em
países em desenvolvimento. Mas é provável que a sua realidade se torne uma tragédia
por conta de cadeias de fornecimento mal administradas, burocracias corruptas e
mercados distorcidos.
Todos os agricultores transformam água em dinheiro. Enquanto usuários de
aproximadamente 70 a 80% da agua em quase todos os países, os agricultores têm
muito a perder quando a água se esvai. Tais elevados interesses explicam porque os
agricultores reclamam quando não recebem água em quantidade suficiente; estão em
crescente conflito com as cidades, ambientalistas e uns com os outros; e fazem lobby
para a aplicação relaxada de normas que “ameaçam a segurança alimentar”.
Não vou debater essas alegações, mas sim resolvê-las através da principal
recomendação política deste livro: os agricultores devem comprar e vender água de
irrigação no mercado se o objetivo é salvar comunidades, maximizar a produção
alimentar e melhorar a gestão da água em outros setores.
Esta recomendação não significa que todas as comunidades rurais irão prosperar.
Algumas irão encolher e morrer. Não significa que os alimentos serão baratos, em todo
o lugar. Algumas pessoas terão que pagar mais. Não significa que todas as demandas
agrícolas e ambientais serão atendidas. Algumas fazendas e alguns rios secarão. O
objetivo de minha recomendação é o de maximizar os benefícios privados e sociais que
obtemos da água. Ela não nega os fatos, mas os aprimora.

O direito à água escassa

A revolução agrícola começou há cerca de dez mil anos atrás, quando as pessoas
perceberam que era possível produzir mais alimentos com sementes plantadas e
irrigadas. A revolução avançou significativamente quando os agricultores descobriram
como extrair água dos rios, lagos e aquíferos. Melhorias em técnicas e tecnologias de
irrigação trouxeram mais água no tempo apropriado, gerando ainda maiores
rendimentos.
A irrigação requer terra e água, assim como infraestrutura conectando aqueles
elementos. Em boa parte do decorrer da história, a construção de infraestruturas tem
sido cara e difícil. Mas os avanços tecnológicos facilitaram a irrigação em praticamente
qualquer local. O problema agora é a ausência de água para encher todos aqueles
canais e represas.
A escassez hídrica aumenta o valor da água, mas decisões de gestão do recurso
frequentemente ignoram tal fato. Distritos de irrigação, associações de usuários e outras
entidades cobram dos agricultores um “preço de água” que cobre alguns custos,
enquanto outras despesas são subsidiadas. Subsídios enriquecem os agricultores e outros
interesses especiais, tais como fornecedores, processadores e comerciantes, mas
distorcem decisões sobre o uso da água e da terra. É assim que encontramos vacas
leiteiras criadas em tendas refrigeradas no deserto.
Mas e quanto ao custo da água? Frequentemente é zero, porque os agricultores
possuem direitos de uso da água.
Existem três categorias principais de direitos de uso da água. Os direitos mais antigos
tratam a água como um bem de clube, isto é, todos os usuários podem utilizar quanto
quiserem, desde que não afetem os usos de terceiros. Estes direitos costumam estar
ligados à terra ao longo dos rios e são conhecidos como direitos ribeirinhos.
Fato engraçado: o termo “rival” vem de rivalis, o adjetivo em Latim para a pessoa
que comparte um rio (rivus) com outrem.
Direitos ribeirinhos mantêm a rivalidade sob controle até que a escassez transforma a
água em um bem comum, em que o uso por uma pessoa reduz a disponibilidade para
outros. Tais circunstâncias levam à criação de uma segunda categoria de direito, sob a
qual o titular pode extrair uma quantidade específica de água superficial ou subterrânea
como um bem privado. Este direito quantificado e exclusivo costuma ser aplicado na
base de prioridade temporal (primeiro a chegar, primeiro a ter direito), isto é, a

preferência é atribuída à primeira pessoa que desvia a água em um ato de apropriação
prévia. Note que primeiro nem sempre significa melhor. Direitos de apropriação prévia
requerem um “uso benéfico”, mas não – com razão – o melhor e mais elevado uso. É
muito difícil saber ou calcular este último.
As pessoas falam o tempo todo sobre o valor da água, mas é muito difícil saber o seu
próprio valor, quanto mais o (verdadeiro) valor de outrem. Este problema se estende a
quase todos os bens e serviços que consumimos. Economistas falam sobre a nossa
“demanda” por tais produtos, mas não é possível realmente medir os valores que
motivam a demanda. Em vez disso, presumimos que as pessoas atribuem um valor mais
alto aos bens que adquirem do que ao dinheiro que gastam. Em consequência, os preços
racionam bens às pessoas que mais os valorizam.
A lógica explica porque os mercados aumentam a felicidade. Ele reorganiza bens e
dinheiro entre compradores e vendedores, de modo que ambos os lados beneficiem.
Compradores adquirem algo cujo valor excede o preço pago; vendedores se desfazem
de algo que para eles vale menos que o pagamento recebido. Os mercados de água para
irrigação funcionam desta maneira. O Capítulo 10 trata da questão mais complexa de
valoração e distribuição da água ambiental.
Direitos privados de apropriação prévia eliminaram a sobreposição de pretensões
através da exclusão, mas criaram um novo problema de esgotamento. Políticas
governamentais encorajaram o uso da água ao invés de deixá-la fluir, “desperdiçada”,
no ambiente. A apropriação de caudais ecológicos para usos privados levou a lagos
vazios, leitos de rio secos, nascentes mortas e um decréscimo nos benefícios associados a
bens públicos que pertenciam a todos. A maioria de nós está familiarizada com tais
desastres: o Mar de Aral está morrendo, devido ao desvio dos rios que nele desaguam
para plantações de algodão. As águas do Rio Colorado nutrem campos de alfafa
(luzerna) e gramados suburbanos. Outros rios, tais como o Indus no Paquistão, o
Amarelo na China e o Murray na Austrália, transformam-se em poeira antes de atingir
o delta.
O valor dos caudais ecológicos é óbvio. Várias cidades foram fundadas ao longo de
rios que forneciam água, transporte e beleza. Aqueles e outros corpos de água sofreram
abusos durante séculos, até que os danos passaram a incomodar a população – e uma

terceira categoria de direito foi criada: um direito de “patrimônio público”, o qual
reserva água em benefício de todos, sem exclusão, espoliação ou esgotamento.
É preciso notar aqui que uma reivindicação de patrimônio público não cancela
direitos privados sobre a água, mas os coloca dentro de seu contexto social. Muitos
países distinguem entre um direito de “uso” e a titularidade por parte do estado sobre
o recurso. Propriedade pública significa que o Estado pode realocar direitos de
entidades privadas para o patrimônio público quando necessário para proteger ou
restaurar interesses comunitários (bens públicos).
A consideração acima das diferentes categorias de direitos permite distingui-las entre
si. Ela também explica a evolução dos direitos para atender a várias demandas e como
tais direitos devem evoluir em resposta a condições locais.
O dramático exemplo do Vale de Owens, na Califórnia, ilustra este ponto. A história
começa no século XIX, quando agricultores reivindicaram direitos de apropriação
prévia da água do Rio Owens e dos aquíferos próximos. A combinação entre uma
pequena população e altos caudais de retorno para o rio e os aquíferos significava que
os agricultores estavam usando a água como se detivessem direitos ribeirinhos.
Los Angeles viu uma oportunidade na água de Owens, que poderia ser usada para
crescimento adicional. A cidade comprou terra e exerceu o seu direito de exportar água
apropriada através do Aqueduto de Los Angeles (construído em 1913). Estas
exportações empobreceram fontes locais de água subterrânea, esvaziaram o Lago Owen
e desviaram os rios locais que alimentavam o vizinho Lago Mono. As ações da cidade
foram legais, mas os seus impactos excessivos. Em 1983, a Suprema Corte da Califórnia
julgou que as exportações de água por parte de Los Angeles estavam prejudicando o
Lago Mono. A corte enfraqueceu os direitos de Los Angeles em favor de um direito de
patrimônio público para manter mais água no lago.
O exemplo acima mostra como os direitos podem conflitar com os objetivos sociais,
os quais iremos discutir no Capítulo 6. Por hora – e no espírito da ênfase da Parte I
sobre a água como um bem privado – vamos examinar uma questão mais simples: a de
como gerir os direitos privados dos agricultores e de outros que desejem usar a água
como bem particular.

Endireitando direitos

Já discutimos como os preços da água urbana deveriam subir quando a escassez dita
que a demanda precisa diminuir, mas este mecanismo não funciona com os agricultores
que detêm o direito de consumir água. Os agricultores que se abastecem a si mesmos
com águas de aquíferos ou de rios nas proximidades pagam apenas pela extração. Os
agricultores que recebem água de distritos de irrigação – estes últimos detendo a
titularidade sobre os direitos de outorga em nome de tais agricultores – pagam pelo
custo de distribuição, mas não pelo custo da escassez. Sob estas estruturas de
recuperação de custos, os agricultores em regiões secas podem estar conduzindo as suas
comunidades na direção de falhas no abastecimento. Os agricultores e a sociedade
ficariam em melhores condições com uma sinalização mais forte da escassez.
Os mercados fornecem bons sinais. O preço de água no mercado serviria de base
para que os agricultores decidissem entre usar água escassa para cultivo e vendê-la a
terceiros para usos de maior valor. Os agricultores podem encontrar dificuldades em
abster-se do uso quando eles próprios ou terceiros podem lucrar bastante através da
extração de água de aquíferos compartilhados. A regulação falha com frequência
porque os agricultores lutam para usar a “sua” água ou bloqueiam a aplicação de
limites impostos de fora da comunidade. Os mercados superam tais problemas
alinhando lucros e sustentabilidade. Os agricultores passam a ter um incentivo para
aplicar aqueles limites, de modo a aumentar o valor de “seus” direitos.
Nós acabamos de discutir três tipos de direitos, mas agora estamos tratando dos
direitos de apropriação prévia. Esta categoria levanta uma questão interessante: Como é
que os agricultores adquirem tais direitos privados? Há duas formas de se alocar direitos
de uso entre indivíduos e grupos. Uma distribui direitos conforme critérios políticos, tais
como: a priorização do(s) primeiro(s) usuários sobre os demais; priorização de grupos
especiais; equidade para todos; ou outro fator. Por sua vez, uma distribuição econômica
aloca direitos àqueles que mais pagam. Uma vez alocados, tais direitos podem ser
redistribuídos de várias maneiras. O método mais comum é uma troca por dinheiro.
Mas também é possível, por exemplo, que vizinhos troquem entre si “água de agora por
água para mais tarde”.
Notem que os mercados de água – diferente de mercados de petróleo – serão locais,
em virtude dos altos custos necessários para o transporte daquele recurso. Um barril de
petróleo de 42 galões (160 litros) vale US$100. A mesma quantidade de água para

agricultura vale muito menos que um centavo. Preços locais de água dependerão da
demanda por parte dos agricultores e outros compradores, de condições meteorológicas
e muitos outros fatores.
Paremos para fazer três esclarecimentos importantes. Com frequência, os direitos são
alocados através de um processo político e então realocados de acordo com critérios
econômicos. A alocação política pode criar ganhos excepcionais para os beneficiários, os
quais pagam pouco ou nada em troca de direitos valiosos. A alocação econômica
transfere a água para o seu “melhor e mais elevado uso” em termos de valor monetário.
Através desse processo político-econômico em duas etapas, a água pode ser inicialmente
alocada segundo forças políticas e depois realocada economicamente para fins de
eficiência.
Outro critério importante é a forma pela qual os direitos são especificados. Um
direito permanente confere ao seu titular o direito de receber uma alocação anual (ou
caudal) de água que varia de um ano para o outro. Estas alocações podem, então, ser
usadas ou comercializadas. O preço de um direito costuma ser mais alto do que o custo
de uma alocação, da mesma forma que comprar uma casa é mais caro do que alugá-la.
É por essa razão que os preços de direitos flutuam em uma maior escala. Seu valor
depende de previsões de longo prazo quanto à disponibilidade de água, decisões
políticas, outras reivindicações nas redondezas e assim por diante.
Alocações podem não chegar com a mesma regularidade. Um direito prévio
permanente (ou “sênior”) com alocações anuais garantidas vale mais que um direito
posterior (ou “júnior”), o qual pode “secar” em anos de escassez. Comerciantes no
mercado da bacia do Murray Darling, na Austrália, às vezes veem o preço das alocações
superar o valor dos direitos. Direitos juniores “secos” não valem muito quando os
agricultores precisam agora de alocações “molhadas”.
O último critério é o mais importante, porque ele precisa ser decidido antes de tudo:
quanta água pode ser alocada? Esta questão básica costuma ser ignorada. Muitos rios
foram alocados até chegar a caudais ecológicos de zero. Outros rios estão alocados em
excesso, de modo que alguns direitos nunca podem ser cumpridos. Este resultado louco
é uma ressaca de um passado em que as autoridades outorgavam direitos sem levar em
conta limites físicos. A sua miopia pode refletir a compra de votos hoje para direitos

amanhã. Mas tal miopia também resultava da convicção de que a água que fluía para o
oceano estaria sendo desperdiçada.
Decisões políticas do passado complicam esforços para restaurar caudais ecológicos.
Governos descobriram que o processo para anular ou readquirir direitos é lento, caro e
controverso. Até mesmo o nome (“direitos”) complica a questão nos países em que os
direitos de propriedade (independentemente de sua forma de aquisição) são
sacrossantos. Governos enfrentando secas costumam reclassificar direitos na forma de
licenças que expiram depois de um certo tempo, de modo a facilitar a resposta a
mudanças em disponibilidade, demanda e prioridades sociais.
A outra complicação com o “quanto” é definir a quantidade de água em sua suposta
fonte. É difícil estimar a produção sustentável de um aquífero. Extrações devem ser
inferiores à recarga, mas caudais complexos variam no tempo e espaço. Águas
subterrâneas e direitos ribeirinhos interferem uns com os outros quando tais direitos
juridicamente separam caudais que estão fisicamente conectados. Também é difícil
calcular “o quanto” quando direitos de água são definidos em termos de desvio ao invés
de consumo. Por isso, precisamos discutir o “uso” de um agricultor em termos do desvio
original, do uso através da evapotranspiração e da quantidade e qualidade da água
utilizada que retorna aos aquíferos e rios.
Digamos, por exemplo, que cinco agricultores – cada qual com o direto de desviar 10
unidades de água de um rio – “desperdicem” água na medida em que metade de seus
desvios retorna ao rio. Tais números significam que cinco agricultores desviam 50
unidades de água, mas reduzem caudais fluviais apenas em 25 unidades. O seu uso
consumptivo aumentará caso eles adquiram equipamentos para irrigação de baixas
perdas e alta eficiência. Em tal cenário, os agricultores poderão usar todas as 50
unidades de seus direitos. A eficiência pode secar um rio.
Depois de tantas ressalvas e esclarecimentos, pode ser importante resumir o que
temos dito. Felizmente, posso pedir emprestada uma lista de verificação de gestão de
recursos desenvolvida pelo especialista em águas Chris Perry:
A. Considerar os recursos disponíveis (“Account”)
B. Negociar para determinar direitos e prioridades (“Bargain”)
C. Codificar direitos e prioridades em estatutos (“Codify”)
D. Delegar implementação às agências apropriadas (“Delegate”)

E. Construir a infraestrutura necessária para distribuir água (“Engineer”)
F. Retroalimentar resultados para ajustar os passos A-E (“Feedback”)
Discutimos A-D com a ressalva de que detalhes dependem de instituições locais.
Vamos discutir infraestrutura no Capítulo 8, mas já sabemos que ainfraestrutura pode
impedir ou facilitar a realocação. Já a retroalimentação é essencial para corrigirmos
erros e adaptarmo-nos a condições variáveis. A adaptação ocorre através da alteração
de direitos para levar em conta caudais ecológicos, regulamentação da qualidade,
aprimoramentos na contabilização e assim por diante. Estes métodos são discutidos em
outras partes deste livro. Em seguida, discutimos mercados como ferramentas de
adaptação no presente.

Mercados de água
A distribuição de água na atualidade pode não refletir ou reconciliar como os
usuários existentes e futuros divergem em sua valoração do recurso. A atual distribuição
de direitos também pode não refletir mudanças em prioridades sociais. Tais observações
levam à conclusão de que os direitos ou caudais existentes talvez tenham que ser
reorganizados.
Considere, por exemplo, duas comunidades de agricultores no sul da Califórnia.
Agricultores próximos a São Diego cultivam árvores de abacate usando a água
fornecida por uma autoridade competente regional. No Vale Imperial, na região leste,
os agricultores usam águas do Rio Colorado para plantar alfafa, “switchgrass”
(gramíneas da família Panicum virgatum), alface e outras culturas de regadio intenso.
Os plantadores de abacate não detêm direitos seniores. A sua água é cara. Os
agricultores do Vale Imperial, com direitos seniores, pagam cerca de 1/10 do preço
pago pelos plantadores de abacate. Estes fatos sugerem grandes diferenças na valoração
da água e os benefícios potenciais da realocação em tempo de seca e diminuição do
estoque do recurso, mas não havia mercado. Poderíamos ter visto uma transferência de
água dos campos de alfafa para as árvores de abacate, em benefício de todos. Em vez
disso, vimos centenas de abacateiros mortos, agricultores falidos e comunidades
traumatizadas.
O dramático exemplo acima ilustra apenas uma maneira através da qual os
mercados podem melhorar a eficiência ao moverem a água para usos de maior valor.

Um mercado também pode ser usado em um distrito de irrigação, onde pessoas estejam
se aposentando, migrando entre culturas anuais e permanentes (do milho para árvores)
ou enfrentando demanda excessiva por estoques limitados. Eles podem realocar caudais
por um ano ou direitos de água para sempre. Mercados regionais podem ajudar cidades
a compartilhar um rio cruzando seus territórios; governos a comprar água para
restaurar caudais ecológicos; ou indústrias a reorganizar portfolios hídricos entre
represas, fábricas e centrais elétricas.
Algumas pessoas acreditam que mecanismos políticos ou burocráticos são mais
rápidos ou eficientes na transferência de direitos para atender a prioridades sociais. Mas
muitas destas mesmas pessoas deixam frequentemente de considerar as complicações
legais e logísticas de se retirar a água de usuários tradicionais. Burocratas enfrentarão
dificuldades para separar a verdade do embelezamento em meio a pessoas suplicando
ruidosamente e advogados bem pagos demandando prioridade. Os agricultores
gostarão da oportunidade de vender ou alugar a sua água para interesses urbanos ou
industriais, mas quem vende a que preço?
Os mercados podem oferecer aquelas respostas, mas só devem ser usados depois de
alocada a água para os caudais ecológicos (Capítulo 10), no contexto da lista de
verificação de Chris Perry. Em outras palavras, precisamos saber a quantidade de água
disponível; quem detém os direitos àquela água; quem supervisiona o processo de
alocação; e como a infraestrutura permitirá ou impedirá realocações. Pode-se levar
alguns anos para esclarecer esta informação e estabelecer instituições apropriadas para
realocar a água. Mas aqueles passos são necessários se quisermos ter mercados
vantajosos para todos.
O “mercado” mais simples permite que dois vizinhos troquem, entre si, água por
dinheiro, recursos futuros, mão de obra ou algum outro bem. Um mercado maior pode
operar em áreas onde inúmeros compradores e vendedores comercializam água dentro
de uma bacia hidrográfica

ou compartilham infraestrutura que permite entregas em locais e horários diversos. O
mercado funcionará melhor com baixos custos de transação (tempo e dinheiro
investidos na busca de um parceiro, negociação ou finalização da transação). Custos de
transação dependem de costumes, leis e experiências locais. Os novos mercados
costumam ter altos custos transacionais. Por isso, o desenho e a implementação de
mercados deve considerar tais custos.
Os mercados à vista (spot markets) permitem que os compradores e vendedores
negociem vários volumes e preços. Com os benefícios da flexibilidade, porém, vêm os
custos em termos de baixos volumes, larga gama de preços e parceiros de negócio
idiossincráticos. Leilões funcionarão melhor que mercados à vista nos casos em que uma
quantidade determinada de água deve ser alocada simultaneamente entre 20 ou mais
usuários com acesso ao mesmo sistema de distribuição. Estes sistemas podem ser tão
pequenos quanto um canal de irrigação adjacente a 20 fazendas ou tão grande quanto
um rio que atravessa 20 cidades. Os leilões podem responder a horários de irrigação,
atualizações na oferta ou alguma outra medida.
Os leilões podem tomar muitas formas, mas acredito que um leilão agrupado e a
preço único é mais adequado para conciliar diferentes demandas por água. Este design
possui duas vantagens. Primeiro, ele substitui verdade, ficção e conjectura com uma

proposta em dinheiro. Em segundo lugar, ele facilita a alocação de unidades de água
entre vários proponentes de um estoque central do recurso (ou direitos) de propriedade
do governo ou outro fornecedor.
Um leilão agrupado e a preço único permite que cada participante formule múltiplas
propostas. As propostas mais altas recebem unidades de água, mas todos pagam o
mesmo preço, o qual se baseia na proposta perdedora mais alta. É assim que os leilões
da eBay funcionam: o proponente vencedor recebe a mercadoria, mas paga o preço
equivalente à segunda proposta mais alta.
Digamos, por exemplo, que 20 pessoas façam 131 propostas por 80 unidades de
água. As propostas são ordenadas da mais alta para a mais baixa. As 80 propostas mais
altas vencem. As 51 propostas remanescentes perdem. Os proponentes vencedores
pagam ao vendedor o mesmo preço pela unidade de água, com base no 81ª proposta.
(O vencedores também pagam os custos de entrega.)
Uma modificação deste leilão de vendedor único permite a realocação de água entre
muitos titulares de direitos existentes. Tais leilões são mais complexos, porque
vendedores dirigem-se ao mercado com diferentes objetivos e opiniões. Alguns titulares
podem não querer vender – ou saber que querem vender. A sua ausência reduz o
benefício de um leilão ao limitar o volume de água à venda. Outros titulares que podem
não vender são aqueles que atribuam valores mais altos à sua água do que aqueles que
ofereceriam enquanto compradores. A falta de participação e a excessiva valoração
bloqueiam transações úteis. Estes efeitos podem ser superados forçando-se titulares a
comercializar, mas a força é incompatível com um mercado voluntário.
Há alguns anos atrás, eu projetei um mercado forçado que não era um oxímoro. Um
leilão universal (“all-in-auction”, ou AiA) inclui todos os direitos (ou alocações) dentro
de um mesmo bolo e permite que as partes elegíveis licitem por aquela água em um
leilão de preço único. A inovação chave é a de que o lucro do leilão é distribuído entre
aqueles cujos direitos foram leiloados. O AiA transfere a água para aqueles que mais a
valorizam sem violar os direitos dos titulares. Isto porque estes últimos podem “licitar
sobre a sua própria água” caso queiram mantê-la. Qualquer titular pode fazer uma
licitação por sua própria água superior à de um bilionário, porque o pagamento volta
para o titular. Por exemplo, um produtor rural pode oferecer US$1000 por sua água. Se
outra pessoa oferecer US$ 1200, o produtor pode vender a sua água ou oferecer

US$1500, sabendo que o valor por ele pago para vencer será o mesmo que ele receberá
como vendedor. Dessa forma, o produtor mantém a sua titularidade sem mexer no
bolso.
AiAs devem refletir condições locais. Os titulares de direitos decidem quem pode
licitar. Produtores rurais podem vender para proponentes externos (uma cidade,
organização ambiental ou distrito de irrigação). Mas tais vendas deveriam ser limitadas
até que todos entendam os impactos de dinheiro externo e as transferências externas de
água.
Como funcionaria este AiA? Digamos que, entre Al, Bob e Chuck, cada um coloque
duas unidades de direitos de água em um leilão com 30 agricultores disputando 60
unidades de água. Cada produtor pode fazer múltiplas propostas. As licitações não se
encerram até que todos estejam satisfeitos com o seu número de licitações vitoriosas.
Com este “encerramento suave”, fica difícil para qualquer pessoa alegar que não teve a
chance de comprar todos os direitos de que “necessitava”.
Digamos que há 100 licitações. Estas incluem ofertas de US$10 e US$4 do Al;
US$20 e US$20 do Bob; e US$15, US$12 e US$10 do Chuck. A ordenação das
propostas revela que o 61º lance é o de US$5, o qual fica sendo o preço da água nesta
venda. Este preço reduz a praga do vendedor – a de pagar mais que outros, além de
estabelecer uma referência pública para o valor atual da água na comunidade.
A água é, então, alocada àqueles que fizeram as 60 licitações mais altas – cada qual
pagando US$5. Comparando-se os preços e licitações acima, concluímos que Al
compra uma unidade de água e recebe US$5, ficando com uma unidade de água a
menos do que ele trouxe. Bob compra duas unidades, readquirindo, dessa forma, a sua
água. Chuck compra uma unidade de água a mais, pagando US$5 e recebendo de volta
suas duas unidades.
Note que este mercado – como qualquer outro – pode realocar direitos permanentes
ou caudais temporários. (O uso de caudais, assim como o uso de uma casa alugada, não
transfere titularidade.) Recomendo iniciar com um mercado de caudais, porque o valor
da água hoje é mais claro que o valor de um direito de receber água para sempre.
Mercados ou leilões de direitos de água podem vir depois, se vierem.
Os mercados alocam água aos que estão dispostos a pagar mais e distribuem
dinheiro aos que não querem a água tanto quanto os primeiros. Os mercados podem ser

projetados em torno dos direitos, da infraestrutura e das instituições existentes para
assegurar transações universalmente benéficas. Mas tais benefícios nem sempre são
óbvios para todos.

O desafio da mudança
Já discuti os preços da água e as reformas de mercados com interesses urbanos,
agrícolas e ambientais. Normalmente, eles estão desesperados por uma solução.
Normalmente, ofereço algo que se ajuste às suas condições locais. E, normalmente, eles
mantêm-se agarrados a tradições familiares, mas disfuncionais que alimentam ações
judiciais, aborrecem as pessoas e esgotam água.
A sua inércia me aborrece, mas posso ver a sua perspectiva. Gestores hídricos avessos
a riscos querem saber se outros foram primeiro. Se lhes conto sobre os vibrantes
mercados de Murray-Darling, na Austrália, eles querem saber se alguém nos EUA foi
primeiro. Se lhes conto sobre o mercado ativo do Colorado-Big Thompson, eles querem
saber se mais alguém já comercializou água em seu estado. A próxima resposta já não
importa, pois é mais fácil ater-se ao conhecido diabo do que arriscar ser culpado por
alguém que sente dano real ou imaginário decorrente de mudança. Seria mais fácil
promover mudança se os vencedores se manifestassem, mas estes costumam ficar
quietos para não chamar a atenção para a sua boa sorte ou atrair ataques de grupos que
querem água de graça.
Gestores hídricos também tendem a desconfiar de preços que permitem às pessoas
usarem a quantidade de água que quiserem ou mercados em que concorrentes
“descobrem” preços. A maioria dos gestores está acostumada a definir preços e atender
a todas as demandas, mesmo se, com isso, levarem à falta de agua. Eles podem não
acreditar que preços mais altos reduzirão a demanda. Ou podem não gostar da ideia de
vender água ao titular com a licitação mais elevada.
Mercados maiores e transparentes também podem ameaçar pessoas que se
beneficiam de alocações ou valorações de água desequilibrados. Mediadores de água
sabem quem está procurando, quem está vendendo e o que está disponível nas
condições corretas. Eles recebem altas comissões em negócios complexos e pouco
frequentes. Como ex-corretor de imóveis, aprendi como os mediadores lutarão para
manter suas vantagens de informação e comissões. A ironia é que compradores e

vendedores que acreditam ser mais espertos que o resto também apoiam os mediadores.
A sua ilusão ajuda mais os mediadores que os usuários de água.
Finalmente, há sempre um interesse político ausente na implementação de mercados.
Políticos locais frequentement preferem o risco de falta de água amanhã a limitações e
reformas hoje. Políticos regionais e nacionais podem presumir que aqueles com direitos
de propriedade sabem como usá-los. Mas aqueles mesmos políticos ignoram a
importância social de transferir-se água para usos melhores; a natureza cautelosa dos
usuários de água, mencionada acima; e o custo elevado de se socorrer usuários que
acabam por ficar sem água. Vi muitas vezes agricultores com insuficiência de água
implorando por resgates financeiros, porque mercados inexistentes ou leis
desatualizadas os impediam de comprar água de vizinhos com estoques seguros.

Todos vencem quando os agricultores compram e vendem
Direitos de água devem ser reformados para refletir caudais, consumo e
disponibilidade de água. Produtores rurais usarão menos água se eles puderem lucrar
com a sua venda em mercados que reflitam condições locais. Mercados de caudais são
mais flexíveis e menos arriscados que mercados de direitos. Os agricultores são os que
mais ganham com mercados, já que detêm direitos legais ou tradicionais sobre quase
toda a água. Os agricultores têm faturado bilhões na comercialização e realocação de
água na bacia do Rio Murray-Darling, na Austrália. O Fundo de Água de Oregon tem
usado mercados para restaurar caudais ecológicos e qualidade da água em muitos dos
rios no estado. Estes são apenas dois exemplos das muitas possibilidades de benefícios
generalizados que mercados de água podem gerar.

Parte II – Água para nós
Capítulo 6. Água para a comunidade
Vá a qualquer local do mundo e encontrará dois lados que se opõem na alocação da
água. Um agricultor reclama sobre a água que vai para o meio ambiente. Um
ambientalista reclama sobre a água que vai para a cidade. Um homem de negócios
reclama sobre a água que vai para as fazendas. Todos sabem que eles merecem a água
mais que os outros. Todos eles sabem que os políticos deveriam alocar água para o seu
melhor e mais elevado uso. Todos eles questionam o julgamento dos políticos.
Essas percepções explicam porque as alocações de água são, ao mesmo tempo,
importantes e polêmicas. Na Parte I, nós supusemos alocações corretas ou descrevemos
como mecanismos econômicos poderiam aprimorar alocações iniciais. Neste capítulo,
consideramos como os políticos afetam alocações e os gestores hídricos podem falhar
consumidores. Mas descrição não leva automaticamente à prescrição. Todos têm uma
visão diferente sobre como servir a comunidade; decisões e ações devem refletir decisões
passadas, valores atuais e esperanças futuras. Gestores e políticos precisarão de ajuda
para gerir a água no interesse da comunidade.

Não espere pelo filósofo-rei
Todos nós temos uma visão de como fazer as coisas. Cada um de nós afirma saber a
densidade “certa” para moradias, o preço “justo” de uma hora de trabalho e a
“correta” quantidade de água a ser deixada em um rio ou desviada para uma plantação.
Infelizmente, nem todos nós nos damos conta de que nossas opiniões podem não se
alinhar com as dos outros. Consciência daquela diferença é o que separa os idealistas
dos pragmáticos.
Em um mundo ideal, um gestor hídrico equipararia demanda e disponibilidade, de
modo a garantir que a água iria para o seu melhor e mais elevado uso. Mas aquele
processo depende de se conhecer o valor da água em usos residenciais, agrícolas,
ambientais e outros, assim como os estoques presentes e futuros em diferentes locais.
Um servidor público brilhante e altruísta acharia extremamente difícil conciliar valores
diversos, informação presente e mudanças futuras. Um gestor típico enfrentando uma

gama de posições e ações razoáveis poderia facilmente preferir um caminho alinhado a
uma tendência confortável sobre um nebuloso interesse comunitário.
Não estou tentando pintar os políticos, burocratas ou gestores hídricos com as cores
da corrupção ou incompetência. Estou apenas salientando os desafios que qualquer um
de nós enfrentaria se fosse responsável pela gestão da água para a comunidade. O
desafio não é tanto a falta de dados, mas a lente subjetiva que cada pessoa traz para tais
dados. Embora possa fazer sentido reconhecer nossos preconceitos e tentar integrar as
opiniões dos outros, é provável que este processo seja moldado por nossas experiências e
pela contundência dos outros. Um gestor de irrigação pode negligenciar caudais
ecológicos. Um gestor ruim pode ignorar o apelo da indústria no sentido de ser ter
confiabilidade.
Os humanos têm batalhado com o “bem social” por milênios. Platão desejava o
governo sábio de um filósofo-rei. Teólogos explicavam resultados como a vontade de
seus deuses particulares. Economistas políticos e filósofos descreviam como uma
constituição robusta tornariam os cidadãos indiferentes ao poder. A diversidade de
teorias reflete a diversidade da humanidade.
Nós não eliminaremos esta diversidade, mas podemos trabalhar com ela em dois
passos. O primeiro é separar a política da economia. É por isso que coloquei usos
econômicos de água e políticas na Parte I. Não é necessário usar a política para gerir
bens privados. Da mesma forma, não é necessário que seu prefeito saiba a duração de
seu banho. Com preços e mercados, é fácil equilibrar a disponibilidade e a demanda
para bens privados.
O próximo passo é permitir políticas que sejam suficientemente simples para
proteger bens comuns, mas suficientemente flexíveis para acomodar uma variedade de
comportamentos. Precisamos reconciliar diferentes visões na gestão de bens comuns e
bens públicos. A resposta certa para a sua comunidade depende do peso atribuído às
opiniões. Deveria uma maioria de 100 receber água de irrigação se apenas 20 priorizam
o meio ambiente? Deveria eu morrer por falta de água potável para proteger uma dúzia
de pessoas da inconveniência de banhos mais curtos? Podemos pedir às pessoas pobres
que gastem agora para proteção contra tempestades futuras? Essas questões têm uma
resposta fácil de cada lado, mas queremos a mesma resposta em ambos os lados.

Uma comunidade pode chegar mais perto de respostas comuns, pedindo às pessoas
que ignorem seus papéis, custos e benefícios pessoais. Uma abordagem do tipo “atrás do
véu da ignorância” ajudará as pessoas a serem pragmáticas, criativas e engajadas. Se
ninguém tem as respostas, todos podem participar da solução. Esta abordagem não é
uma chamada para abraços coletivos e cantos “kumbaya”. É uma chamada para
respeito mútuo e negociação na atualização de políticas para refletir mudanças em
nossos valores em relação à água.

Serviço ao consumidor monopolístico
Pense em como você decide o que ou onde comer. Você pode considerar localização,
gosto, custo, conveniência e outros fatores antes de tomar a decisão. Você também sabe
que atualiza suas crenças e escolhas à medida que lida com as consequências de suas
ações. Agora pense em uma política governamental de escopo universal que de modo
nenhum se ajusta a você.
Incentivos e performance em mercados competitivos são diferentes daqueles em
burocracias monopolísticas. Em geral, nós gostamos de mercados que oferecem muitas
opções, mas apostamos na sorte quando um cara está no comando. Políticos podem
arruinar a sua vida ou torná-la muito melhor. Dependemos de seus talentos e caprichos.
Sim, controles de abusos e supervisão de performance existem (mais sobre isso em um
momento). No entanto, controles de comportamentos políticos ruins não operam tão
rápida ou efetivamente quanto os controles de mercados malcomportados. Nós
podemos mudar restaurantes muito mais rápido que cidades. Do mesmo modo, somos
dependentes e ignorantes em relação aos talentos e às escolhas por parte dos
monopólios locais de água.
Como fazer com que monopólios sejam funcionais? A maneira mais fácil é
encarregar pessoas qualificadas do monopólio, para que elas possam servir a
comunidade. Um bom regulador pode ajudar, mas reguladores, em geral, não sabem
tanto quanto deveriam saber. A concorrência pode fazer com que algumas subdivisões
ineficientes dentro de um monopólio melhorem a sua performance, mas as operações
em seu âmago continuaram isoladas. Neste ponto, pode ser possível criar concorrência
virtual via benchmarking (“avaliação comparativa”) ou seguro de performance. Todas
essas opções complementares podem ser fortalecidas através de envolvimento e
supervisão comunitários. Exploremos cada uma dessas ideias.

Quem assume a culpa?
Um regulador é responsável por fazer com que um monopólio funcione, mas alguns
reguladores são preguiçosos, corruptos ou prisioneiros da indústria que devem
supervisionar. Reguladores respondem aos políticos. Estes, porém, hesitarão em
interferir nas relações complicadas da companhia com bancos credores, advogados de
consumidores, sindicatos e outros interessados. A regulação funciona bem quando
objetivos e ações são fáceis de monitorar, mas os reguladores não podem saber como
um gestor pode ou deve agir.
Gestores hídricos produzem resultados no contexto de uma complexa rede de
decisões de funcionários, obrigações regulamentares e demandas dos consumidores. Os
gestores podem escolher o que lhes seja conveniente ou agradar aos consumidores, mas
quem está do lado de fora pode jamais saber qual objetivo os primeiros procuram. É
difícil comparar a performance de monopólios “únicos”. Gestores podem entender
exatamente o que está acontecendo e tomar uma decisão egocêntrica ou entender muito
pouco antes de decidir em favor do consumidor. Consumidores não gostam quando
canos quebram, mas não saberão se isso ocorreu como resultado de um mau trabalho
ou de má sorte.

Tenho observado gestores hídricos já há uma década. Vi falhas no serviço, aumento
de preços e conflitos causados pela escassez hídrica. Tenho dificuldade em saber se os
gestores estão dando o seu melhor nesses casos, mas me preocupo quando as falhas não
geram consequências. Em 2008, a Autoridade do Vale do Tennessee, por exemplo,
derramou água residual tóxica em um rio e destruiu casas. Como os gestores pagaram
os $1.3 bilhões em multas e custos de limpeza resultantes? Eles aumentaram os preços
cobrados dos consumidores.

Profissionais oferecem serviços
Estes exemplos podem quebrar seu coração e sua carteira, mas eles aparecem nas
notícias porque são raros. Muito de nós deveríamos ser gratos por contar com gestores
hídricos profissionais que garantem bons serviços sob a supervisão de reguladores
diligentes. Deveríamos ser gratos quando outros cidadãos participam de audiências
públicas para esclarecer situações em que políticas falham os interesses da comunidade.
Pode nos agradar ver a nossa companhia local de água comparada a outras corporações
semelhantes – em termos de custos, qualidade e confiabilidade –, em relatórios públicos
que facilitam a associação entre despesas e resultados.
Este estado de felicidade é a realidade em países como a Holanda, onde companhias
de água voluntariamente classificam a sua excelente performance. Mas é uma fantasia
em outros lugares. A ausência de estatísticas básicas não indica a falta de informação.
Os gestores conhecem suas operações. Os consumidores não sabem o que está
ocorrendo porque gestores e reguladores decidiram poupar os primeiros do ônus do
conhecimento. Ou talvez os segundos não queiram os consumidores bisbilhotando e
fazendo perguntas que podem forçar os gestores e reguladores a trabalhar com mais
empenho.

Competição garante serviço
O primeiro passo em direção a um bom serviço de água é um gestor
profissionalmente motivado. O segundo passo é uma estrutura de incentivo que premie
ou puna gestores com relação ao cumprimento dos objetivos dos consumidores.
Gestores investidos no negócio trabalharão com mais empenho. Eles serão diligentes

sobre a qualidade da água quando beberem da mesma torneira. Eles prestarão mais
atenção quando os consumidores puderem escolher uma torneira diferente.
É mais fácil quebrar um monopólio legal do que um monopólio natural.
Companhias de telefones fixos desfrutam de um monopólio natural em razão de sua
rede com fios. Mas reguladores que permitiram a competição móvel contribuíram para
melhorar o serviço e reduzir preços. Um monopólio de água potável pode ser forçado a
concorrer em termos de qualidade com empresas de água engarrafada (Capítulo 3),
assim como com outros serviços fora da rede. A Escócia, por exemplo, autorizou firmas
a oferecer acordos de serviço de água a empresas. Estes novos provedores a varejo
compram o serviço de água no atacado da rede da “Água Escocesa” e incluem-no em
seu próprio serviço ao consumidor. A concorrência aprimorou o serviço, uma área
carente de inovação focada no consumidor.
A concorrência pode tomar outras formas para se ajustar a condições locais. Os
moradores de favelas beneficiam-se de quiosques de água particulares e banheiros
externos. Contratos para construir ou operar usinas podem ser outorgados através de
concursos públicos competitivos. A água bruta pode ser alocada em um mercado, ao
invés de um “concurso de beleza” burocrático.
Essas reformas competitivas podem penetrar as operações de um monopólio apenas
até certo ponto, antes que a fragmentação prejudique a sua integridade e a
confiabilidade de seu serviço. Neste ponto, é melhor criar uma concorrência virtual
entre monopólios similares em diferentes locais, comparando-se a sua performance com
valores referenciais. Comparações de preço, confiabilidade e qualidade ajudarão os
consumidores – e os gestores – a avaliar se estão recebendo o serviço pelo qual
pagaram.
A avaliação comparativa pode não capturar a complexidade das operações em que
centenas de funcionários extraem a água de locais distantes e subterrâneos, convertemna em “saudável” e distribuem-na por uma rede de canos e estruturas fixas para milhões
de consumidores. Eu desenvolvi uma ideia para um “seguro-desempenho” que trata das
complexas relações entre aqueles insumos, produtos e resultados.
Um seguro-desempenho pagaria por acidentes e outras falhas como fazem os seguros
de automóvel. O seu preço – como o preço do seguro do carro – refletiria riscos, a

serem calculados por um subscritor com conhecimento na área de excelência
operacional de companhias de água. Companhias bem administradas não teriam que
pagar muito pelo seguro. Mas o mesmo não seria verdade para as companhias mal
administradas.
Um regulador deve exigir o seguro – oferecido por empresas concorrentes – para
garantir que todas as companhias de água estejam sendo avaliadas quanto a riscos e
estejam pagando um preço justo pela cobertura. Os consumidores e reguladores
poderiam adicionar os preços do serviço e do seguro para entender os custos diretos e os
esperados, respectivamente. Não é possível fazer isso hoje. Uma comparação de preços
entre duas companhias de água similares esclarece apenas qual tem o menor custo – e
não qual conta com a melhor administração. Uma comparação que incluísse o custo do
seguro-desempenho esclareceria se os preços accessíveis resultavam da boa
administração ou da economia na confiabilidade.
Os preços de água em Copenhague, por exemplo, são quase o triplo dos praticados
em Barcelona. Essas diferenças existem por conta do custo da mão de obra, das fontes
de água e das condições da infraestrutura locais? Ou refletem riscos e gestão? Em 2008,
Barcelona precisou enfrentar uma situação emergencial importando água em navios e
muitas pessoas tiveram que beber água engarrafada para evitar a água da torneira, com
cheiro e gosto ruins. A água de Copenhague não tem esses problemas de qualidade e
quantidade. Então decida se vale a pena pagar $5 por 1000 litros de água da torneira
dinamarquesa.
Quem lucraria com o seguro-desempenho? As empresas seguradoras obviamente
lucrariam, mas o fariam como contraprestação por arcar com riscos e monitorar as
companhias de água. Essas ações beneficiariam os consumidores, os quais pagariam um
pouco mais por mês para evitar surpresas e aumentos súbitos de preço. A maioria de
nós vivenciou essa compensação com o seguro do carro. Fazemos pagamentos regulares
para evitar o risco de grandes pagamentos. O seguro-desempenho representa a mesma
compensação, com o benefício adicional de uma melhor performance por parte dos
gestores hídricos – contando estes últimos com a ajuda da companhia de seguros para
melhorar a confiabilidade. As seguradoras acompanham mais de perto do que os
reguladores. Para elas, os “acidentes” custam milhões.

Uma comunidade cuida de si própria
Mercados e sinalizações de preços podem melhorar o desempenho, mas outras forças
que não as de mercado também podem ajudar. Uma comunidade pode administrar seu
monopólio de água como uma cooperativa; formar um conselho-cidadão de vigilância
para profissionalizar a supervisão; ou tornar a companhia mais dependente de seus
consumidores enquanto clientes. Uma companhia que recebe 80% de seu
financiamento de bancos, governos e investidores tende a priorizar o interesse destes
últimos – e não os dos consumidores. Os consumidores também podem influenciar
resultados participando ativamente de discussões e decisões de governança. A
orientação e a governança comunitárias transformam consumidores passivos em
supervisores, apoiantes, diretores e clientes ativos.
Às vezes, porém, os consumidores não são convidados ou não têm permissão para
opinar. Eles podem ter de aceitar o serviço que lhes é oferecido. Políticos e burocratas
com discricionariedade podem usar seu poder sabiamente, mas às vezes eles cometem
erros, deixam-se guiar por suas predisposições ou favorecem as suas escolhas em
detrimento das preferências dos consumidores. Consumidores insatisfeitos têm apenas
três opções: saída, voz ou lealdade. Saída quer dizer mudar-se da área, o que pode ser
caro. Voz refere-se a reclamar do serviço, o que pode levar a mudanças ou frustrações.
Lealdade significa resistir e adaptar-se, o que o ajudará a sobreviver até você partir ou a
sorte chegar.
A sorte chegou em 1993 quando o Governo do Camboja nominou Ek Sonn Chan
para chefiar a Companhia de Abastecimento de Água de Phnom Penh (PPWSA). O Sr.
Chan transformou uma balbúrdia em uma companhia de classe mundial. Ele demitiu
funcionários corruptos, arrecadou receitas do exército e de outros caloteiros e expandiu
a rede da PPWSA para alcançar tanto os ricos industrialistas como os moradores de
favelas. O Sr. Chan também multiplicou a sua influência contratando funcionários
dedicados e pagando bônus por boa performance. A PPWSA possui agora uma cultura
de orgulho – e reputação por serviço ao cliente. Essa cultura gera nos funcionários,
clientes e políticos uma expectativa de sucesso no futuro.
Eu poderia contar muitas histórias sobre outros profissionais bem-sucedidos. Mas
este livro é dirigido aos gestores, os quais precisam de mais ajuda, melhores ideias ou
uma aposentadoria adiantada. As empresas mudam por medo de perder clientes para a

concorrência. As organizações monopolísticas de água não enfrentam tal ameaça e, por
isso, elas mudam se e quando quiserem. Nós devemos ser pacientes com os gestores
hídricos e reguladores que aprenderam as suas profissões em uma era de abundância.
Mas paciência não significa indiferença desengajada. Nós precisamos interagir com os
gestores e reguladores como clientes que merecem um bom serviço. Seguir a tradição
fará com que os consumidores tenham contas mais caras, serviços não-confiáveis e uma
comunidade enfraquecida. A ação que responda às necessidades dos clientes promoverá
desenvolvimento econômico e social sustentável.

Capítulo 7. Um direito humano à água
No Capítulo 2, nós examinamos a economia básica das companhias de água, em que
a maior preocupação é cobrar o suficiente para cobrir o custo do serviço no longo
prazo, manter o mínimo de subsídios entre os usuários e sinalizar a escassez para os
clientes. Aquela discussão presumiu que os gestores queiram fazer o seu trabalho e os
clientes possam pagar pelo serviço de água, mas tais condições nem sempre estão
presentes. Este capítulo discute opções na ausência de vontade ou dinheiro.
As pessoas que alegam que um direito humano à água levará água aos pobres
frequentemente esquecem que, para isso, é preciso um governo funcional – e um
subsídio por parte das pessoas ricas. O Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais das Nações Unidas, por exemplo, diz que os governos devem demonstrar
“terem tomado as medidas necessárias e viáveis para a realização do direito à água... A
ausência de boa-fé na tomada de tais medidas constitui uma violação do direito”. Estas
palavras destacam o papel necessário do governo na provisão de serviços de água
baseados em direitos. Elas também esclarecem que os pobres terão que achar um
caminho alternativo para tais serviços se o governo não estiver interessado em seus
direitos.
No capítulo anterior, discutimos como gestores e políticos podem servir a si mesmos
ao invés do público. A falta de serviços de água para muitos dos pobres do mundo pode
ser explicada pela indiferença destes “líderes”. Cheguei a esta conclusão depois de
analisar dois grupos de países em desenvolvimento. No primeiro grupo de 17 países, os
governos haviam prometido um direito humano à água, mas o reconhecimento daquele
direito estava ausente em um segundo grupo de países com renda per capita similar.
Comparei os dois grupos para verificar se o acesso a serviços de água havia aumentado
mais rapidamente em países com o direito à água codificado em relação àqueles em que
tal direito não havia sido reconhecido. Não havia diferença.
Este resultado não é muito surpreendente. Direitos só geram resultados quando os
governos são honestos. Governos desonestos, por outro lado, não se importam com
direitos humanos, promessas legais ou reclamações dos cidadãos. Um governo honesto
irá certificar-se de que os cidadãos recebam água de boa qualidade porque as pessoas
não querem adoecer ou morrer. O serviço de água não depende de direitos. Ele se

concretiza quando um governo funcional testa a qualidade da água, controla o
monopólio de poder e assim por diante.
A boa governança (uma ausência de corrupção) separa os governos civilizados dos
seus vizinhos disfuncionais e em luta. Testei esta teoria comparando a qualidade da
governança do acesso aos serviços de água em 162 países. A forte correlação positiva
entre ambos permite-nos concluir que um governo honesto e um serviço de água de boa
qualidade normalmente caminham juntos.
Esta perspectiva pode nos ajudar a melhorar os serviços de água para os pobres,
reenquadrando o debate em termos de governança e dinheiro em vez de direitos.
Pessoas ricas com boa governança receberão serviços de água, mas pessoas pobres com
governos corruptos, não. As pessoas também receberão serviço de água nos casos
intermediários de um bom governo com pessoas pobres ou de um mau governo com
pessoas ricas. Um governo honesto ajudará os cidadãos pobres a receber água. Os
cidadãos ricos receberão água quer o governo seja ou não honesto.
Eu adoraria encerrar por aqui, proclamando um governo honesto e riqueza para
todos, mas a realidade não me obedecerá. Vamos passar o resto do capítulo
considerando meios de ajudar as pessoas pobres a evitar governos desonestos.
Começaremos com os monopólios “úteis”, que definem preços tão baixos que as pessoas
pobres não recebem o serviço. Depois examinaremos como o pobre rural perde a sua
terra e água para apropriações corruptas. A solução para este problema – direitos de
propriedade mais fortes – oferece uma ponte útil para a nossa terceira discussão.
Direitos de propriedade para os pobres podem gerar renda suficiente para ajudá-los a
“puxar” a água para si mesmos.
Afinal, todos sabem que a água flui em direção ao dinheiro.

O pobre pagará por um bom serviço
As pessoas em países mais ricos pagam muito pouco pela água que lhes proporciona
grandes benefícios. Mas aumentos de preço tendem a cegá-las quanto à sua boa sorte.
Elas protestam em vez de dar as boas-vindas à possibilidade de manter a confiabilidade
do serviço, esquecendo que uma companhia de água precisa de receita para investir em
manutenção e melhorias de capital. Elas também esquecem de colocar esse preço em
perspectiva. Há alguns anos, pesquisei preços de água para 308 cidades em 102 países.

Descobri que a água é “financeiramente accessível” em todos os países de renda média e
alta e em muitos países em desenvolvimento. Um bom serviço de água não precisa ser
caro.
Os pobres em países corruptos e em desenvolvimento concordariam. É comum eles
não terem serviços de água e não se beneficiarem de preços subsidiados ou apoio à
renda. Isto porque os mesmos fatores que impedem o serviço – corrupção e
incompetência – também impedem a distribuição desses benefícios. Ao pobre,
frequentemente, resta contar com um serviço perigoso e não-confiável ou negociar com
vendedores informais de água que são caros, sujos, desonestos – ou todos os três.
Com frequência, o pobre está disposto e é capaz de pagar o preço integral da água
segura e de confiança. Mas, também com frequência, o pobre é proibido de gastar seu
dinheiro. “Você não pode pagar por um direito”, dizem-lhe. “Nós lhe daremos serviço
de graça”. É um pensamento agradável, mas o serviço de água (um bem privado) custa
dinheiro. Se o pobre não paga, outra pessoa tem que pagar. O rico poderia pagar, mas
isso não ocorre em países corruptos. Na verdade, é mais provável que os ricos recebam
água barata. Eles moram em áreas com infraestrutura e têm amigos no governo que
garantirão que os seus direitos humanos cheguem àqueles tubos.
Subsídios do governo ou de outros consumidores não garantem serviço para o pobre.
A expansão do sistema é cara. Gestores honestos não querem expandir a sua rede para
bairros em que as pessoas sejam pobres demais para pagar. Na melhor das hipóteses,

eles empatam quando as instituições de caridade pagam. Na pior, eles arriscam a
integridade financeira e operacional de seu sistema. Gestores vigaristas ignorarão as
favelas porque não se importam com elas ou beneficiam-se da miséria. Milhões de
pessoas na Índia e no Paquistão, por exemplo, pagam de 10 a 20 vezes a “tarifa social”,
pois eles somente conseguem obter água dos caminhões-tanque. Alguns daqueles
caminhões pertencem aos gestores de água, os quais se esquecem, repetidamente, de
estender o serviço até as favelas.
O jeito mais fácil de levar água até os pobres é deixar que a comprem pelo preço
integral de um operador eficiente, como ocorre em Phnom Penh. Transparência e
concorrência também ajudam o pobre. É mais fácil ver a diferença entre gestores
corruptos e honestos quando um monopólio de água é “corporatizado” para deter
finanças e operações independentes. A concorrência com vendedores privados,
vendendo água em quiosques ou redes de bairro, pode ajudar o pobre e motivar o
responsável a mostrar resultados.

Direitos de propriedade fracos prejudicam o pobre
O debate sobre direitos em áreas rurais difere daquele no seu primo urbano. Na
zona rural, as pessoas não precisam esperar até que um tubo traga água às suas casas.
Elas podem se autoabastecer com a água dos rios, poços ou pequenas cooperativas.
Estes estoques, porém, estão ameaçados pela escassez hídrica. O aumento da demanda
nas fazendas, fábricas e cidades está secando os poços, desviando os rios e esgotando os
recursos de pesca. Estes problemas podem ser resolvidos, combinando-se caudais
ambientais mínimos com a proteção dos direitos de água privados ou comunitários. Mas
é difícil implementar tais soluções em um país corrupto. Os direitos básicos que podem
existir costumam ser roubados por políticos corruptos, os quais vendem direitos
“apropriados” a investidores estrangeiros. Estes últimos, por sua vez, usam a terra e a
água para plantar alimentos destinados à exportação. Quando podem lucrar com
propinas, os políticos corruptos ignoram os agricultores de subsistência.
A apropriação de terras não é novidade. No Império Romano, as terras dos bárbaros
eram declaradas terra nullius (terra vazia) e os cidadãos podiam tomar as terras das
pessoas demasiado incivilizadas para ter direitos. Atualmente, as apropriações de terra
são movidas pelas mesmas forças: direitos fracos e lucros atrativos. Os preços mais altos

das colheitas aumentaram o valor da terra e água apropriadas. A tecnologia tornou
mais barato bombear água e transportar comida por distâncias mais longas. O
descontentamento político global aumenta a importância da comida barata para os
governos que subornam as suas populações com vistas à sua submissão. Investidores
internacionais e políticos corruptos estão caindo nos braços uns dos outros.
As apropriações poderiam ser reduzidas ou revertidas se políticos honestos
assumissem o poder, mas isto é raro. Uma segunda opção seria registrar direitos de
propriedade privados ou comunitários em um espaço público. Os políticos corruptos
podem protestar os custos de pesquisa e administração necessários para estabelecer e
manter um registro. Eles também podem alegar que a pessoa pobre prefere viver em
terra não registrada para economizar em aluguel. Nenhuma destas desculpas sobrevive
ao escrutínio. A tecnologia barateia bastante as pesquisas. A possessão parece ser uma
justificativa válida para um direito à terra em uma favela. O pobre pode estar até
ansioso para pagar se o registro elimina o medo de ser despejado, permite garantir
empréstimos com a sua propriedade e gera um endereço onde ele pode receber o
serviço de água.
Os custos e benefícios de um registro de água são semelhantes aos de um registro de
terras. A diferença é que os direitos de água devem considerar os caudais e outros
fatores discutidos no Capítulo 5. Um registro de terra e direitos de água apoiaria os
pobres e os honestos. Dados públicos transparentes ajudarão as pessoas a ver aonde o
dinheiro vai e a água flui. Os registros ajudarão o pobre e a nação através da redução
dos furtos e da incerteza que inibem a produtividade e o desenvolvimento.
Este conselho, a propósito, também é válido em muitos países ricos onde a escassez
de água é um novo problema. Nós precisamos saber quem recebe a água (quanto, onde
e quando) se quisermos utilizá-la para fins proveitosos.

Dos direitos humanos aos direitos de propriedade
Eu aleguei, audaciosamente, que o pobre está disposto e é capaz de pagar por um
bom serviço de água. Mas e se for demasiado pobre? Sim, sabemos que dinheiro pode
ser transferido, mas estes subsídios costumam ser mal direcionados; e incomodam quem
paga impostos e não se importa com “perdedores”. Pode ser mais fácil dar dinheiro ao
pobre se isto representa um retorno de sua riqueza.

Um registro de água pode ser expandido para ajudar o pobre, dando a todos os
cidadãos uma parcela da riqueza hídrica de sua nação. Isto conferiria a cada cidadão
um direito a uma parcela dos direitos (royalties) pagos por quem quer que use água
para beber ou na irrigação, mineração e assim por diante. Estes pagamentos serão
relativamente pequenos para alguns cidadãos, mas desproporcionalmente grandes para
o pobre.
A estrutura deste sistema simples funcionaria da seguinte maneira. Os cidadãos não
coletam ou gerenciam a sua parcela de água. Os governos nacionais, regionais ou
comunitários gerenciam a água em nome dos cidadãos. O nível de gestão
governamental dependerá da bacia hidrográfica, mas tal nível também determinará
prioridades sociais para usos de água.
Os cidadãos estarão envolvidos na transparência, eficiência e prestação de contas
destas operações. O debate e o voto sobre as alocações de água sociais e privadas
atrairão atenção. Algumas bacias hidrográficas podem reservar mais água para o meio
ambiente e vender menos aos usuários. Depois de reservar a água social, os gerentes
venderiam a água-mercadoria e distribuiriam a renda aos cidadãos. Como de costume,
será necessário manter um registro dos desvios de caudal e dos caudais de retorno,
especialmente se a água sair da bacia hidrográfica.
Os preços e as alocações mudarão com as estações, prioridades sociais e outras
influências na oferta e na demanda. As zonas áridas, por exemplo, não terão muita água
para vender, mas os preços serão altos quando a demanda for forte.
Este sistema pode ser usado em qualquer país onde a água pertença às pessoas. Ele
pode ser usado imediatamente onde não existam direitos privados de água, mas
também pode substituir os direitos e as distribuições existentes. Esta ideia é compatível
com outros direitos à água (discutidos no Capítulo 5), porque incorpora pagamentos a
proprietários mais do que alocações a usos. Mas algumas diferenças terão que ser
negociadas. (Deveriam as pessoas que recebem direitos de graça ser pagas por tais
direitos? Deveriam os direitos ser transferidos após 5 ou 50 anos?) A escassez hídrica
requer um pensar criativo e soluções flexíveis.
As alocações de água pelo mercado aumentarão a eficiência, como ocorreu na bacia
do Murray-Darling, na Austrália. Os preços alocarão água aos usos importantes e
facilitarão melhorias complementares. Os dividendos ajudarão os moradores urbanos a

pagar por serviços de água. Estes pagamentos ajudarão as companhias de água a
melhorar a confiabilidade.
Os agricultores de pequena escala terão que comprar água, mas receberão um
dividendo por sua parcela em direitos à água e a oportunidade de comprar a água de
forma justa (não um pequeno ganho). Os agricultores de grande escala e os
industrialistas terão que gastar mais com água do que o fazem agora. Alguns deles irão
opor-se a estas reformas, pois seu negócio baseia-se em água subsidiada. Outros darão
boas-vindas à oportunidade de expandir a produção com base no uso eficiente da água.
A venda de água-mercadoria revelará os compradores e disciplinará os contadores.
Os cidadãos nos países mais pobres e corruptos saberão quanto dinheiro devem receber
e exercerão pressão para recebê-lo. Não será fácil contabilizar a renda e os desembolsos
em países com dezenas ou centenas de milhões de pessoas, mas a tecnologia
(identificação biométrica, operações bancárias pelo celular e assim por diante) cada vez
mais facilita esta tarefa. Isto não é um sonho: o Alasca tem pago cheques de dividendos
de petróleo aos cidadãos por mais de 30 anos.

Direitos de propriedade podem ser justos e eficientes
Um direito humano à água não vale nada em um país corrupto e é redundante em
um país honesto. Programas para dar água aos pobres costumam beneficiar os ricos na
medida em que enfraquecem as companhias de água. Os cidadãos em países
desenvolvidos podem arcar com o preço integral da água. Em países em
desenvolvimento, o pobre, com frequência, pode arcar com o preço integral da água,
mas a corrupção ou os subsídios mal direcionados podem impedi-lo de comprar os
serviços. O serviço melhorará se as companhias forem geridas como corporações
independentes e transparentes sujeitas à concorrência. A gestão da companhia pode ser
substituída com um concurso competitivo para uma concessão de prazo limitado. A
companhia pode ser forçada a competir com empreendedores oferecendo serviços
através de redes locais ou quiosques.
Os direitos de água tradicionais, comunitários e sociais deveriam ser registrados e
protegidos. Os direitos à água-mercadoria deveriam ser partilhados entre os cidadãos –
nos casos de ausência de direitos, alocações injustas ou esforços para reformar um
sistema de direitos desatualizado. Fluxos anuais associados com os direitos poderiam ser

vendidos no mercado para facilitar a realocação entre prioridades variáveis. O lucro
proveniente das vendas de água (o aluguel dos direitos) deveria ser distribuído aos
cidadãos; e estes, então, poderiam comprar serviços de água ou qualquer outra coisa
que quisessem.

Capítulo 8. Tubos, canais e barragens
No Capítulo 3, discutimos como deveria ser permitido às empresas usar água desde
que paguem preços competitivos refletindo o preço integral da água enquanto bem
privado. Este capítulo discute como as empresas, cidades, fazendas e os outros usuários
de água podem auferir benefícios privados com o investimento público em
infraestrutura.
Considere, por exemplo, uma barragem multifuncional que armazene água para
abastecimento humano e irrigação, ofereça um espaço de recreação e absorva
potenciais caudais de cheias. Através de seus dois primeiros papéis, a barragem fornece
benefícios privados a uma companhia vendendo água a seus clientes e aos agricultores
irrigando as suas plantações. Em sua função recreativa, a barragem permite que
qualquer pessoa aproveite os passeios de barco e a pesca. Em seu último uso, a
barragem gera um benefício de bem público ao proteger contra inundações as terras e
pessoas rio abaixo.
Estes benefícios justificam a existência da barragem, mas é difícil estimar as suas
parcelas relativas. Tal quantificação é relevante, pois represas costumam ser
racionalizadas em termos dos benefícios que geram para grupos de interesse específicos.
Ainda mais importante: as barragens são, com frequência, financiadas pelos usuários, os
quais pagam em proporção aos benefícios que recebem.
Digamos que os benefícios estimados deste exemplo multifuncional contribuam para
o total na relação percentual de 40/20/20/20. Supondo-se uma barragem de $10
milhões, aqueles percentuais denotam que a companhia deva pagar por ela $4 milhões;
os agricultores, $2 milhões; e o tesouro nacional, $4 milhões, pelos benefícios de
recreação e proteção contra inundações. Até aqui, tudo bem. Mas e se os agricultores
usassem a mesma quantidade de água da represa que os consumidores da companhia?
Não seria, então, o caso de os agricultores e a companhia pagarem, respectivamente, $3
milhões?
Os agricultores argumentariam que eles não têm capacidade financeira para pagar
mais; a água barata ajuda a alimentar as pessoas; ninguém usaria a água e assim por
diante. Os gerentes das companhias ficariam quietos, já que se importariam mais com a
confiabilidade da barragem do que com o dinheiro dos clientes.

Outra complicação surge com relação à recreação e ao controle de cheias. E se
apenas metade dos donos de barco e dos pescadores usassem o reservatório? Os
benefícios de proteção contra cheias aumentariam se mais casas fossem construídas na
planície de inundação? E se a barragem pudesse armazenar vários anos de afluxo,
tornando uma enchente, na prática, impossível? Deveriam “as pessoas” pagar por uma
proteção de que jamais necessitariam, quando os agricultores e urbanitas usam água o
ano todo?
Este exemplo de uma barragem ilustra os dois temas do capítulo. O primeiro é que
as entidades privadas se esforçarão para direcionar gastos públicos em benefício
próprio. O segundo é que a infraestrutura altera os custos e benefícios de ações
subsequentes por bastante tempo. A nossa meta é reduzir subsídios públicos para
benefícios privados e melhorar decisões de infraestrutura que afetarão as nossas
escolhas, carteiras e comportamentos por um longo período.

Dinheiro de outras pessoas... e a sua água
Ouvi a expressão “OPM” (“Other People’s Money – ou, o “dinheiro de outras
pessoas”) pela primeira vez quando alguém estava descrevendo o Projeto “Vale
Central” (CVP – seu acrônimo em inglês), na Califórnia. Esse projeto armazena água
atrás de enormes represas no norte da Califórnia e distribui essa água, através de uma
vasta rede de canais, a agricultores no centro e sul do estado. O Departamento de
Recuperação do Governo dos EUA (U.S. Bureau of Reclamation) iniciou o CVP nos
anos de 1930 e o expandiu ao longo de quatro décadas. O CVP foi planejado para
ampliar rendas agrícolas, mas tal ampliação foi, aparentemente, pequena demais. Os
agricultores não conseguiram reembolsar o contribuinte.
Os detalhes deste projeto – um desperdício de recursos, mas que prosseguiu apenas
por razões políticas – são esclarecedores. Os agricultores tinham 50 anos para
reembolsar os custos de capital, sem juros. Aquele pequeno presente tornou-se enorme,
pois os juros realmente acrescem ao longo de décadas: $100 em 1940 equivalia a
aproximadamente $900 em 1990; e os agricultores tinham que quitar débitos de 1940
com dinheiro de 1990 – exceto que não o fizeram (veja abaixo). Este subsídio em massa
não foi um acidente. Ele fez parte de uma política de anos de concessão de subsídios aos
agricultores. Essa política explica porque os agricultores recebiam créditos contra as

receitas do CVP com a venda de energia elétrica, ao mesmo tempo em que
enfrentavam “dificuldades” para cobrir os custos operacionais do projeto. Ela explica
como a dívida dos agricultores foi perdoada completamente quando os custos
permaneceram “impagáveis”.
Aqueles subsídios titulares vieram com detalhes coloridos e dolorosos. O CVP
aumentou o consumo de água ao trazê-la a preços subsidiados até lugares anteriormente
secos. Essas entregas causaram impactos ambientais terríveis, pois os engenheiros do
CVP não integraram os impactos sobre os ecossistemas em seus projetos. A última
risada veio do Congresso Nacional, o qual concedeu mais 50 anos aos agricultores para
pagar custos de capital. Ao que parece, porém, eles vão perder o prazo de 2030. As
Outras Pessoas que pagaram pelo projeto nos anos de 1930 nunca mais viram seu
dinheiro. Os seus bisnetos viram apenas 20 centavos de dólar (depreciado) devolvido.
Enquanto isso, os agricultores seguem lucrando com água barata há 75 anos e assim
continuarão. Nem todo aquele lucro destina-se a fins egoístas. Muitos agricultores
“devolvem” aos seus amigos políticos.
Mas espere! O que dizer da posição do estado da Califórnia enquanto maior
produtor agrícola dos EUA? E da contribuição maciça da agricultura para a economia
da Califórnia? E quanto às amêndoas, ao vinho e ao queijo que a Califórnia exporta?
Vamos pôr estes fatos em perspectiva. Primeiro, as fazendas Californianas são
implantadas sobre ecossistemas que antes beneficiavam mais cidadãos. Segundo, a
agricultura usa 80% da água do estado para gerar 3% da sua produção econômica com
5% de seus trabalhadores. Finalmente, lembre que os subsídios beneficiam os
agricultores com conexões mais do que aqueles com habilidades.
O meu ponto é que o OPM e água barata não engrandecem a Califórnia tanto
quanto aumentam os lucros da elite política. Ainda pior, os subsídios impedem que os
bons agricultores comunitários substituam os maus agricultores corporativos. Este
resultado traduz-se em água desperdiçada, comida cara, exploração abusiva da força de
trabalho e comunidades à beira da morte. É possível reverter estas tendências e
redirecionar a Califórnia por um caminho econômica, ambiental e socialmente
responsável? Sim, mas tal mudança de direção será difícil. Os reformadores não
precisam apenas superar a força política e financeira dos agricultores privilegiados. Eles
precisam também reformar as burocracias e reestruturar a infraestrutura que se

cimentou no local por um século. Estas barreiras indicam a probabilidade de que o
CVP continue a influenciar os fluxos de água na Califórnia ao longo do século XXI.
É este exemplo ou esta análise limitada à Califórnia ou aos EUA? Infelizmente, não.
Eu tenho estudado desastres semelhantes de OPM em todo o mundo – da Índia à
China e à Austrália, ao Egito e ao Peru. Eles são comuns em todo o lugar, pois os
políticos dizem que tais projetos servem o bem comum – desenvolvimento econômico,
empoderamento da comunidade e assim por diante. Mas, na verdade, eles estão apenas
gastando o dinheiro dos outros com amigos, parentes e adeptos. Os Americanos não
monopolizam a corrupção.
Muitas cidades beneficiam-se de uma versão urbana do OPM. Algumas usam redes
de canais que são subsidiadas por outras pessoas. Outras pagam o preço integral da
infraestrutura, mas não pagam nada pela água extraída de outro local – o que você
poderia chamar de Água de Outras Pessoas. Estas transferências de água baseiam-se em
direitos de propriedade, títulos históricos ou acordo político, os quais raramente
consideram os custos para todos aqueles na área exportadora ou os benefícios para as
pessoas na área recipiente. Isso ocorre porque tais transferências costumam ser
aprovadas em um fórum político onde representantes decidem em nome de todos os
demais.
Este processo pode parecer normal, exceto que estes usos de água e infraestrutura
não possuem, na verdade, uma componente pública ou social (não-excludente). Eles são
bens privados ou de clube que beneficiam grupos distintos às custas da água e do
dinheiro públicos. Estes presentes de água e infraestrutura privatizam ganhos e
socializam perdas do mesmo modo que os resgates salvaram banqueiros milionários e
ferraram os contribuintes durante a crise financeira global.

Do OPM ao pague por si próprio
Os fluxos de água para as cidades – assim como os fluxos para os agricultores – vêm
com um “custo de oportunidade” que depende da oportunidade de usar a água em um
outro local. O consumo urbano excessivo deixa menos água para o amanhã. A água de
irrigação pode produzir mais valor em um outro campo. Os custos de oportunidade
crescem quando a água deixa a sua bacia hidrográfica ou move-se entre setores (de usos
agrícolas para usos urbanos, por exemplo) por conta de divergências entre a

contabilização e o valor. A realocação sempre produz benefícios e custos
surpreendentes. Estas surpresas são muito maiores quando um grupo aufere benefícios e
um outro recebe custos.
Políticas que se baseiam no dinheiro e na água das outras pessoas não são justas nem
eficientes, mas são comuns. Um reequilíbrio e uma compatibilização entre custos e
benefícios podem reduzir os prejuízos de políticas passadas. Uma avaliação e atribuição
de responsabilidade proporcional pode melhorar a performance de novas políticas. A
reforma e formulação de políticas devem passar, portanto, pelas fases descritas a seguir.
Primeiro, considere os direitos, as preferências e expectativas das pessoas nas áreasfonte ou receptoras de água. Uma consulta política abrangente é mais legítima.
Segundo, aloque custos em proporção aos benefícios privados e sociais, com um
mecanismo para alterar tais alocações quando os benefícios mudarem. Terceiro,
requeira a participação de bancos ou investidores privados no financiamento da
infraestrutura. Os que estão de fora esperarão retornos decentes – como é o caso no
multi-trilionário mercado municipal obrigacionista – mas os seus honorários valem a
pena. Os que estão de fora com capital em risco monitorarão os custos do projeto e sua
performance. Os comerciantes do mercado reforçarão o monitoramento da
performance por venderem com perigo e comprarem com exagero. Os comerciantes
com um incentivo para coletar boa informação ajudarão o público a entender quão
bem o seu dinheiro está sendo gasto. Quarto, projetos que não gerem benefícios
públicos ou não quitem empréstimos devem ser retomados, fechados ou vendidos. A
disciplina fiscal ajudará os beneficiários a focarem no cumprimento de suas promessas
em vez de requerer resgates financeiros. Finalmente, gerencie os projetos hídricos,
benefícios e custos dentro das bacias ou sub-bacias hidrográficas. Esperar que as pessoas
no Alabama paguem por barragens no Oregon faz tanto sentido quanto esperar que as
pessoas em Londres paguem por um canal em Pequim.
Estes princípios reduziriam o envolvimento nacional na gestão da água. Alguns
patriotas da infraestrutura protestarão, pois foram o dinheiro, a expertise e a tecnologia
nacionais que desenvolveram a infraestrutura no passado. Eles estariam corretos, exceto
pelos projetos de infraestrutura que beneficiam os locais em detrimento dos cidadãos.
O financiamento nacional pretende trazer prosperidade e escala, mas pode não gerar
nenhum deles. A Califórnia é represada e cortada por canais e aquedutos, mas o estado

sofre constantemente crises de água. Projetos enormes na China, Índia, Paquistão,
Egito, Líbia, Espanha e muitos outros países geram pouco valor pelo investimento e
devastam ecossistemas. Governos nacionais não deveriam construir projetos nacionais.
Em vez disso, eles deveriam definir padrões de qualidade, proteger caudais ambientais e
delegar a gestão da infraestrutura a organismos regionais responsáveis pelo balanço
entre custos e benefícios, no interesse público e em cada bacia hidrográfica.

Dependências históricas
A infraestrutura tende a curvar a história ao alterar custos e benefícios de forma
permanente. A Porta Maggiore, em Roma, é um exemplo. O portão foi construído há
quase 2000 anos na junção de dois aquedutos. Hoje em dia, aquela junção ainda é um
grande centro para as estradas, os bondes e as companhias de água. É mais fácil seguir
por um caminho já delineado do que iniciar um novo caminho.
A “dependência histórica” descreve como as decisões iniciais alteram os custos e
benefícios das decisões futuras e porque é difícil mudar políticas desatualizadas: as
pessoas podem prestar mais atenção nos custos de curto prazo para sair de um
atolamento do que nos benefícios de longo prazo associados a uma nova trilha. Em uma
pequena escala, considere como é difícil mover a sua pia para outra parte da cozinha.

Agora considere como é fácil construir mais casas perto de uma rede de água existente –
ou o quão difícil é mover uma cidade como Nova Orleães para fora da área de perigo.
A dependência histórica explica como a infraestrutura de água pode ter um impacto
enorme e durável. A infraestrutura altera custos e benefícios, mas isto não proíbe a ação
– especialmente se o seu foco for no longo prazo. Os holandeses, por exemplo,
implementaram um plano de 100 anos, no valor de 100 bilhões de Euros para proteger
os Países Baixos contra a mudança climática depois de verem os impactos do furacão
Katrina nos EUA. Os norte-americanos, infelizmente, não fizeram muito mais do que
gastar bilhões na reconstrução das áreas que foram inundadas “por acidente”. Esta
política míope foi recentemente reforçada por um ato do Congresso para impedir que
os preços de seguro reflitam risco. Proprietários de residências vulneráveis podem gostar
de ter seu estilo de vida subsidiado pelos outros – até que eles sejam levados pela água.
Uma contabilização completa pesaria os custos futuros de manterem-se os velhos
hábitos contra os custos de curto prazo de relocação de uma comunidade, remoção de
uma represa e assim por diante. Ela também incluiria os riscos passados que haviam
sido ignorados e os riscos futuros que aumentarão. Nós construímos cidades em
planícies inundáveis pressupondo que paredões e diques podem defendê-las. Nós
construímos reservatórios achando que a chuva irá enchê-los. Algumas dessas
conjecturas estavam erradas e nós perdemos vidas, propriedade e dinheiro. A mudança
climática aumentará os casos de pressuposições contrariadas e o sofrimento das pessoas
dependentes de uma infraestrutura que é muito fraca para resistir a força da natureza.
Desde 2012, a “Super Tempestade” Sandy atingiu a costa leste dos EUA, enchentes
submergiram Brisbane, Calgary e a Europa Central e o Tufão Haiyan devastou as
Filipinas. Estes eventos irão tornar-se mais comuns e o seu impacto mais doloroso.
Precisamos reduzir a nossa exposição ao risco.

A natureza é mais poderosa que nós. De verdade.
O Homo sapiens é uma espécie engenhosa e poderosa que domina os ecossistemas
do mundo, mas podemos nos tornar um pouco arrogantes. Após um desastre, os líderes
prometem superar a natureza e mostrar quem manda, mas esta não é uma posição
sábia contra um adversário que não sabe que você existe. Nós precisamos nos salvar e a
salvação depende de uma mudança de atitude em relação a um clima que se torna cada

vez mais estranho e perigoso. Nós precisamos preparar as nossas identidades,
instituições e infraestrutura para a mudança climática.
Algumas pessoas defendem uma estratégia “cinza” de resistência como a de uma
fortaleza. Neste cenário, as cidades são protegidas por barreiras e abastecidas através de
máquinas complexas, tais como estações de dessalinização dependentes de energia
nuclear. Outros advogam uma estratégia “verde” de uso de infraestrutura natural para
defender e apoiar assentamentos habitacionais a um custo mais baixo.
Exemplos de infraestrutura verde variam – dos estacionamentos com superfícies
porosas, que aumentam a recarga de aquíferos e reduzem o transbordamento de
sistemas de esgoto; às zonas húmidas, que amortecem impactos e protegem as
comunidades costeiras contra tormentas e furacões. O caminho verde usa “energia
natural” para mover terra e água a locais que podem atenuar os impactos das secas,
enchentes, tormentas e assim por diante. Os holandeses, por exemplo, reconstruíram as
suas praias empilhando areia em um local e deixando que as ondas a redistribuíssem.
A infraestrutura verde oferece os mesmos benefícios que a infraestrutura cinza com
maior eficiência. Isto é útil considerando-se que a mudança climática irá nos forçar a
fazer mais com menos. A eficiência também ajuda as comunidades que precisam pagar
por sua própria proteção. Uma fortaleza cinza precisa de muito investimento até que
possa oferecer segurança. Tal segurança desaparecerá quando uma mudança em
caudais naturais transformar uma enorme massa de concreto em um elefante branco.
O Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA gastou bilhões de dólares
“defendendo” as cidades da Flórida contra inundações, apenas para descobrir que os
seus canais, reservatórios e diques permitiam que as pessoas se pusessem em risco. O
Corpo vem lutando (e gastando) duramente para reverter os danos e reduzir os riscos,
mas é difícil achar alguém que esteja otimista sobre o futuro da Flórida. O sul do estado
provavelmente será a primeira porção dos EUA abandonada com o aumento do nível
do mar, ferozes tempestades e infindáveis inundações.
Os caminhos são bons para a nostalgia, mas nós precisamos mudar com a paisagem.
A mudança climática é perigosa porque ela traz novos eventos e novos extremos às
nossas vidas. Em 2014, a Califórnia está experimentando a sua seca mais severa em 500
anos. O inverno na Inglaterra é o mais chuvoso desde que os registros começaram em
1910. Novos recordes de clima foram batidos na Argentina, Áustria, Austrália e outros

países cujos nomes não começam com a letra “A”. Estes eventos podem refletir
mudança climática ou má sorte, mas a sua origem é menos importante do que os seus
impactos carregados de clichês.
Nós estamos embriagados, sete palmos sob uma tempestade perfeita de cisnes negros
explorando as frestas em nossa armadura para atacar o nosso macio baixo-ventre. Nós
precisamos ter coragem, virar a página, reconfigurar a nossa relação com os Dias de
Cão do Verão e erguer no mastro um novo paradigma.
Nós precisamos adaptar – mesmo que seja apenas para evitar terríveis clichês!

Caminhos independentes e socialmente úteis
Nós precisamos gerenciar a nossa infraestrutura como se ela for falhar, aumentando
o nosso uso de técnicas e tecnologias de adaptação. Os mercados podem alocar a
escassa água no reservatório ou determinar quais terras devam ser alagadas. Os preços
de seguro ajustados ao risco podem manter as planícies de inundação livres de
ocupação, assim como os pagamentos de seguro podem cobrir os danos causados por
inundações. Os preços de água mais altos podem financiar melhorias na segurança e
reduzir o consumo que esgota as reservas de água subterrânea. As estações de
tratamento de efluentes podem ser melhoradas para tratar água para abastecimento
emergencial. Nova infraestrutura pode ser projetada e localizada de forma a facilitar o
movimento das pessoas para locais mais seguros. Todas estas instalações e suas políticas
deveriam ser gerenciadas por administradores com a independência financeira e
operacional necessária para a formulação de planos que transcendam ciclos eleitorais,
mas com a obrigação de suavizar as cheias e vazantes das águas para um padrão menos
ameaçador.
Os usuários podem se preocupar por não conseguirem cobrir os altos custos de
infraestrutura com os atuais fluxos de caixa. Esta é uma preocupação legítima e o
próspero mercado da dívida pública demonstra como outros resolveram tal questão.
Custos com juros serão baixos para bons projetos garantidos por municípios frugais e
altos para projetos que desperdiçam dinheiro público.
Os custos de adaptação, assim como os custos de infraestrutura verde e mudança
institucional, serão novos e estranhos, mas será um negócio fantástico. Uma vida cara e
segura é melhor que uma vida barata e curta.

Capítulo 9. Guerras sobre a água
Na nossa discussão sobre como reduzir a poluição da água usando regulamentação,
tarifas ou tecnologia (Capítulo 4), nós conjecturamos um sistema político funcional que
multaria poluidores e compensaria vítimas. Mas este não é o caso na maioria dos países,
de uma forma ou de outra. Governos sofrem com instituições disfuncionais, jogos
políticos ou simplesmente violência. A violência é o fator mais fácil de se tratar – nós
sabemos como lutar em guerras e prender criminosos – mas aquelas outras fontes de
conflito são muito mais difíceis de se reformar ou resolver, pois elas envolvem
vencedores poderosos, perdedores invisíveis e uma complicada definição de direitos,
danos e valores.
Considere, por exemplo, o famoso caso de Los Angeles “roubando” água do Vale do
Owens, na Califórnia. Aquela transferência – facilitada pelo Aqueduto de Los Angeles e
recordada no filme Chinatown, de 1974 – alimentou o crescimento de Los Angeles
depois de 1913, mas não foi um roubo. Sim, os compradores de Los Angeles
deturparam as intenções do seu empregador e prometeram não usar água que acabou
sendo exportada. Sim, eles extraíram água subterrânea em excesso, esvaziaram um rio e
secaram o Lago de Owen. Mas nem as suas mentiras nem ações foram ilegais. Aquela
diferença não significou muito para os locais, que se sentiram injustamente
compensados pela destruição legal da sua comunidade e do seu meio ambiente. A
decisão de 1983 defendendo o Lago Mono (descrito no Capítulo 5) pode ter encerrado o
declínio do Vale de Owens. Decisões subsequentes trouxeram mais água para a área,
mas a recuperação não está garantida.
A lição dessa estória de um século atrás é a de que um conflito hídrico pode surgir
quando as leis e decisões ignoram o verdadeiro papel da água na vida das pessoas. O
mesmo é verdade em relação aos conflitos internacionais de água porque eles
compartilham um denominador comum: instituições desatualizadas de uma era de
abundância que são incapazes de lidar com a escassez hídrica. Tais instituições
prometem mais água, de melhor qualidade, além da existente, e não possuem um
mecanismo para renegociar promessas ou reconciliar reivindicações. Estas raízes
comuns explicam porque, frequentemente, disputas internacionais são parecidas com as
falhas domésticas. Os poluidores e desviadores chineses causam danos aos seus
concidadãos. As represas chinesas ameaçam os países vizinhos. Os fazendeiros norte-

americanos poluem as águas das quais os pescadores do mesmo país dependem. Os
EUA têm disputas com o Canadá e o México sobre direitos de água e poluição.
Conflitos pela água ocorrem em quase todos os países do mundo. Em alguns lugares,
este conflito causa danos às pessoas, destrói propriedade e desperdiça dinheiro. Em
outros, ele simplesmente onera as pessoas com inconveniências. A maioria dos conflitos
hídricos manifesta-se através de discussões razoavelmente civilizadas, mas alguns
agravam-se e tornam-se violentos. Neste Capítulo, nós discutiremos vários meios
políticos, sociais e comunitários de se reduzir conflito e aumentar a cooperação.

Com frequência, conflitos beneficiam políticos
Políticos corruptos podem direcionar água para seus amigos, mas os piores políticos
estimulam conflitos para chamar a atenção e promover o tráfico de influências. Estes
políticos, por exemplo, podem “ouvir” os agricultores e ambientalistas brigando pela
água de um rio por anos. Conflitos geram dinheiro, poder e petições para os políticos. A
sua resolução força-os a se ocupar de questões novas, dinâmicas estranhas e
personalidades desconhecidas.
A política costuma ser chamada de um jogo de soma zero porque os políticos tiram
de alguns para dar a outros, mas as piores intervenções políticas desperdiçam tanto
tempo, sangue e dinheiro que os dois lados perdem. Estes jogos de soma negativa
podem ser especialmente perdulários com a água, pois os custos do conflito
frequentemente excedem o valor da água em disputa.
Em seu livro de 2005, Bens Líquidos, um time de acadêmicos de Israel, da Jordânia
e Palestina estimou “que o valor da água em disputa entre Israelenses e Palestinos é
consideravelmente menor que $100 milhões ao ano”. Este número é minúsculo se
comparado com os custos políticos da política de Israel de maximização das extrações
do Rio Jordão e microgestão da água “Palestina” na Cisjordânia. Em 2014, os EUA
darão a Israel mais de $3 bilhões em assistência militar, inclusive $200 milhões para
defesa antimísseis projetadas para proteger os Israelitas dos zangados Palestinos.
Este exemplo também é excepcional. Os conflitos pela água são extremamente raros
quando comparado com conflitos por petróleo, diamantes ou terra. Israel, Jordânia e
Palestina cooperam em muitos outros aspectos de gestão hídrica regional. Os
acadêmicos concordam que a água compartilhada pode facilitar melhores relações

diplomáticas, mas discordam se a água produz conflitos ou se os conflitos pela água
refletem antagonismos mais profundos. Nós não resolveremos esta importante questão
aqui, mas é útil considerar porque não vale a pena lutar pela água. A primeira razão é
que o valor da água é muito baixo em relação ao custo de seu transporte. O vencedor
em uma guerra pela água não pode ganhar dinheiro rapidamente vendendo o recurso
ou levando-o para casa, como diamantes e arte. Segundo, a água pode ser arruinada se
uma parte na disputa se sentir maltratada. É muito mais fácil poluir vastas quantidades
de água do que de petróleo. Terceiro, os locais tendem a compartilhar caudais variáveis
de água ao longo de décadas e séculos. Com frequência, as suas relações sociais e
financeiras precedem e suplantam fronteiras nacionalistas e a retórica de políticos
distantes. Os locais não apoiarão o “seu próprio lado” se o conflito irá lhes causar
prejuízo.

Defenda o país, não uns poucos
Os políticos corruptos servem-se a si mesmos, mas e quanto aos políticos que
defendem a água da nação contra estrangeiros? Os políticos egípcios têm repetidamente
ameaçado os países rio acima que bloqueiam ou desviam as águas do Nilo. As ameaças
impedem a migração e o comércio de forma pacífica; elas também podem vir a tornar-

se violentas. Com certeza, ameaças dificultam a negociação de uma gestão hídrica
melhor e mais justa.
Muitos cidadãos querem que os seus políticos maximizem o desvio de água para uso
doméstico e minimizem a qualidade da água cruzando a fronteira. É possível que tais
cidadãos não vejam como as suas opiniões podem ser como um tiro que sai pela culatra.
Digamos, por exemplo, que um rio fluindo do México para os EUA às vezes carrega
menos água ou água de qualidade duvidosa. Seria típico dos Norte-Americanos pedir ao
Governo Federal em Washington DC que pressionasse os Mexicanos a melhorar os
caudais de água, mas seria improvável que a negociação entre as capitais levasse a
resultados úteis. Servidores públicos que moram longe do rio têm dificuldade para
entender as preocupações e limitações locais. E, pior, tais funcionários podem ignorar
ou negar o problema – traindo os eleitores em troca de um tratado mais amplo, como
um acordo de livre-comércio ou de venda de armas.
A negociação entre capitais ocorre na escala errada. Seria melhor que os Mexicanos
e Norte-Americanos em cada lado da fronteira se encontrassem, discutissem as suas
metas e achassem meios de trabalhar juntos. Soluções locais não se baseariam em
tratados ou ameaças. Tais soluções podem funcionar melhor para vizinhos
interdependentes. O deslocamento de uma disputa local quente para um cenário
distante e frio pode precipitar o fracasso. Os negociadores podem exagerar a retidão dos
seus respectivos lados; os locais podem rejeitar processos que eles não influenciaram e
vivenciaram.
Adam Kehane, um especialista em disputas políticas, tais como a guerra civil na
Colômbia, contou-me que a empatia facilita que as pessoas respeitem – até mesmo
entendam – a posição de outrem. Como você constrói empatia? “Diga a todos na sala
que formem uma dupla com a pessoa com quem mais discordam. Então lhes diga para
caminhar juntos depois do almoço”. A conversa fiada revela interesses em comum.
Interesses comuns conduzem à compreensão e confiança. A confiança leva a soluções.

O conflito pode se agravar ou ser interrompido
Um conflito pode causar mais danos que o valor da água em disputa. Algumas
pessoas ganham a vida com conflitos. Nós precisamos estudar e lidar com um conflito
na escala certa. Uma disputa entre vizinhos em uma bacia hidrográfica deveria ser

resolvida naquela escala. Resoluções externas podem submergir a disputa até que os
atritos subjacentes voltem à superfície. A busca pelo caminho certo não é fácil nem
previsível, mas você sabe que o encontrou quando estiver disposto a fazer uma longa
caminhada com os sapatos da outra pessoa.

Capítulo 10. Caudais ambientais
Nós morreríamos rapidamente se não tirássemos água alguma do meio ambiente, do
mesmo modo que morreríamos devagar se a tirássemos toda. A pergunta é relevante:
“Quanta água deveríamos tirar do ambiente?” Esta questão não é capciosa porque
todos atribuímos um valor diferente ao ambiente – nós também valorizamos
diferentemente uma xícara de café. A pergunta é capciosa porque o meio ambiente é
um bem público do qual todos nós desfrutamos, independentemente de quanto
contribuímos para o seu equilíbrio ou a sua deterioração. A resposta para a pergunta –
“quanto nós deveríamos tirar?” – pode ser muito distinta da resposta para: “Quanto eu
deveria tirar e você manter no meio ambiente?”
Como um exemplo, imagine que dúzias de agricultores estejam tirando água de um
rio que os ambientalistas querem restaurar. Os agricultores, enquanto grupo, podem
não querer abrir mão dos benefícios privados que recebem dos caudais de água, mesmo
que uma redução em suas derivações crie um ganho maior para milhares de pessoas.
Mas e se alguns agricultores quiserem restaurar os caudais naturais? “Vão em frente”,
os seus vizinhos dizem. “Só não me peça que me sacrifique”. Aquela resposta pode
significar que pouquíssima água é liberada para o rio. “Não tem problema”, você diz,
depois de ler o Capítulo 5, “simplesmente pague aos agricultores por sua água”. Mas
esta solução apenas transfere o problema da água para o dinheiro. Quem deveria pagar
pela água que beneficia toda a gente? “Vá em frente e pague”, seus vizinhos dizem. “Só
não me peça para pagar”.
Todas as comunidades precisam equilibrar os usos privados e públicos (tal como a
alocação da água entre as plantações e as zonas húmidas); e, ao mesmo tempo,
desencorajar o parasitismo (usufruir de benefícios sem pagar). Podem os parasitas ser
forçados a contribuir? Sim, mas os parasitas não existiriam se um mecanismo de
fiscalização estivesse presente, não é?
Nós lidamos com as dimensões sociais da água em toda a Parte II. Este capítulo
explora como uma comunidade com valores diversos pode separar os caudais
ambientais dos usos econômicos privados. A complexidade da discussão difere da do
capítulo anterior. A maioria dos conflitos transfronteiriços pela água foca-se na
presunção do “eu ganho/você perde” na divisão de caudais. Disputas sobre caudais
ambientais são motivadas por preferências pessoais divergentes por bens privados e

públicos. Estas diferenças jamais desaparecerão. É necessário, então, estabelecer
sistemas de gestão para os caudais ambientais que sejam transparentes na consideração
do peso das preferências dos cidadãos e flexíveis na resposta a mudanças nessas
preferências.

Os humanos estão mudando o meio ambiente
Os ecossistemas nunca atingem um estado estacionário. Eles são ocupados por
espécies que podem sobreviver variações na água, luz, temperatura e em outras
condições. Os humanos adaptam-se, mas nós também usamos atalhos para nos proteger
do meio ambiente. O ar-condicionado e os canais ajudam milhões de pessoas a viver em
desertos quentes e áridos. As máquinas ajudam-nos em nosso deslocamento entre as
casas, os escritórios e shopping centers, aquecidos ou resfriados. Nós sabíamos que estas
invenções custam dinheiro e energia, mas estamos agora aprendendo sobre outros
custos relevantes.
O impacto cumulativo e crescente das atividades humanas sobre as condições
planetárias levou os cientistas a declarar o início de uma nova era: o Antropoceno. Além
da perda de biodiversidade, a novidade mais importante no Antropoceno é a rápida
mudança climática causada pela conversão de fontes de carbono fóssil em CO2 e outros
gases do efeito estufa (GEE). Tem havido muito papo sobre a mitigação da mudança
climática através da redução das emissões de GEE, mas não há sinal de reduções
significativas. É por isso que agora as pessoas estão falando mais sobre a adaptação aos
impactos da mudança climática, os quais irão manifestar-se principalmente através do
ciclo hidrológico.
O papel central da água na mudança climática é claro quando você percebe que o
ciclo global da água é influenciado pelos diferenciais de temperatura entre os trópicos,
quentes e húmidos, e os pólos, mais frios e secos. Estas correntes globais no céu
produzem neve, chuva, tornados, furacões e outros eventos climáticos que afetam nossas
vidas. A mudança climática aumenta a taxa de trocas de temperatura porque há mais
calor em movimento do que antes. E as correntes mais fortes traduzem-se em um ciclo
hidrológico intensificado e um clima incontrolável. A mudança climática trará
tempestades maiores, secas mais longas, variações mais pronunciadas de temperatura,

estações extraordinárias e outras alterações que os sistemas ecológicos e humanos não
vivenciavam há muito tempo – se alguma vez o fizeram.
Os humanos têm influenciado e lidado com caudais hídricos – usando barragens e
canais – há milhares de anos. A Revolução Industrial acelerou estas mudanças, com as
máquinas e a energia nos permitindo usar a água onde e quando queremos. Nós
reduzimos os caudais ambientais através das extrações; neles efetuamos desvios através
do paisagismo; e os retardamos através da infraestrutura. As nossas ações individuais
podem ter parecido razoáveis, mas o seu impacto cumulativo eventualmente afetou
sistemas naturais até então considerados imutáveis. A mudança climática está impondo
uma ditadura semelhante, exceto que nós não estamos segurando as rédeas. Chegou a
hora de os humanos serem humildes – se quisermos sobreviver.

Rios e zonas húmidas beneficiam os humanos
Dezenas de milhões de pessoas dependem do Rio Colorado para a sua água. Sob
uma perspectiva ecológica, o rio agora está “morto”. As águas do Colorado – desviadas,
represadas, esgotadas e poluídas – nem chegam até o Golfo da Califórnia. Como as
pessoas responderão quando a mudança climática reduzir a neve que alimenta aquele
rio e aumentar a temperatura que faz evaporar a sua água? Algumas pessoas propõem
soluções com base no aumento da disponibilidade, tais como desviar a água dos rios
com “excedente” para reabastecer o esgotado e mutilado Colorado; ou usar estações de
dessalinização abastecidas com energia nuclear para servir cidades e fazendas. Mas
aquelas ações em nada ajudam o ecossistema que o rio mantém e pouco fazem para
controlar a demanda que provavelmente esgotará novos estoques.
Ao redor do mundo, o Nilo, Mekong, Po, Yangtze e muitos outros rios estão sob
pressão. As pessoas que deles dependem já enfrentam escassez hídrica. Algumas destas
pessoas estão empregando técnicas de aumento da oferta para espremer mais água do
meio ambiente (cortando as árvores sedentas é uma das favoritas), mas o que elas farão
quando a mudança climática aumentar a pressão? A China está dobrando a aposta no
consumo insustentável de Pequim ao construir o Projeto de Transferência de Água
Norte-Sul. Este projeto esvaziará regiões de “excedente” e o bolso do cidadão. O
projeto poderá converter-se em uma extravagância se não for acompanhado por
reduções na demanda. A mesma ressalva vale para outras partes do mundo. A mudança

climática aumentará a escassez hídrica à medida que interferir com a disponibilidade do
recurso (padrões de precipitação) e aumentar a demanda natural (com temperaturas de
superfície mais quentes). Os moradores das áreas hoje com escassez terão que mudar os
seus hábitos se quiserem evitar o sofrimento, a migração forçada ou a morte.
A escassez hídrica significa menos água de menor qualidade. As nascentes estão
secando, as zonas húmidas encolhendo e o “seguro” das águas subterrâneas esgotandose. Ecossistemas moribundos não conseguem limpar tanta água como antes, tampouco
reter as águas das cheias para liberá-las depois.
No passado, o meio ambiente era tão vasto e a nossa tecnologia tão insignificante que
nós podíamos danificá-lo sem medo. A “conservação da água” originalmente significava
usá-la antes que ela fluísse – fosse desperdiçada – para os oceanos. Desde então, as
preocupações com os caudais ecológicos e os ecossistemas multiplicaram-se. Algumas
pessoas veem a natureza como um recurso infinito para ser explorado. Outras a
reverenciam. A maioria das pessoas quer usar um pouco da natureza, mas proteger o
resto. Elas veriam compromissos naturais entre deixar a água no rio e desviá-la até as
cidades.
É complicado discutir aqueles compromissos porque é difícil quantificar o valor dos
caudais ecológicos. As pessoas que não gostam de frutos do mar podem não se importar
caso a poluição mate um recurso pesqueiro, mas este não é o caso para os pescadores, as
suas comunidades e as pessoas que comem peixe. Menos peixe quer dizer menos

empregos, comida mais cara e a redução nos padrões de vida. São aqueles custos
aceitáveis para as pessoas que poluem a água? Estas perguntas costumam provocar
debates acirrados sobre direitos, tradições e comunidade. Raramente, tais debates são
resolvidos com um cálculo econômico de custos e benefícios; estes, afinal, são difíceis de
quantificar, são vivenciados por grupos diversos e estão sujeitos a diferentes riscos e
incertezas.
Estas complicações dificultam a resolução dos problemas. É por isso que nós
deveríamos ser mais cautelosos quando modificamos os ecossistemas ou esgotamos a
natureza. Os ecossistemas podem recuperar-se após algumas variações, mas grandes
alterações podem causar danos irreversíveis. Há uma grande diferença entre uma
diminuição de caudais de 10 por cento que reduz de 80 para 70 por cento o volume
normal de um rio e outra que reduz o seu volume de 10 para zero por cento. Os
ecossistemas têm evoluído sob circunstâncias variáveis, mas os humanos vêm
aumentando a magnitude e a velocidade das flutuações para além da capacidade de
adaptação de muitos daqueles sistemas. Apesar de algumas pessoas acharem que um
ecossistema morto ou alterado é um preço baixo a pagar pela nossa prosperidade
material, outras discordarão. Nós podemos gostar de jogar golfe em campos verdes e
exuberantes, mas também podemos jogar uma partida desafiante em um campo com
grandes armadilhas de areia. A alternativa será mais atraente se, com ela, pudermos
tomar um drink após o jogo à beira de um riacho fresco, ao invés de voltar para um
bunker com ar condicionado e rodeado de asfalto fervente.
Mesmo ignorando a imagem do Jardim do Éden, não é melhor proteger os rios e as
zonas húmidas caso os queiramos depois? Os moradores de Nova Orleães e as
comunidades vizinhas costeiras provavelmente lamentam que a indústria do gás e
petróleo tenha causado tanto dano às suas restingas. Aqueles que sentem falta das zonas
húmidas não puderam proteger as comunidades contra a força total da chuva, do vento
e das ondas do Furacão Katrina.
Um pouco mais de caudais
Nós somos astutos para encontrar tecnologias e técnicas que possam estender os
benefícios de recursos escassos. Nós vivemos confortavelmente em uma variedade de
climas. Nós temos comidas diversas e de qualidade. Nós trocamos informação e bens ao

redor do mundo. Nós somos criativos para enfrentar limitações relativas a custos, leis,
tabus e outras fontes.
Agora precisamos empregar as nossas habilidades para fazer mudanças em nossas
vidas. Estas mudanças não precisam ser dolorosas. Já tomei banhos em campings onde
cada moeda de 25 centavos compra dois minutos de água quente. Eu tomo banhos mais
curtos do que em casa, pois as minhas torneiras não são ativadas com moedas. Os meus
banhos nos campings usam menos água porque fico imediatamente ciente do custo, o
custo é alto e ficar adicionando mais moedas é um incômodo.
A lição aqui não é que uma mudança de incentivos afeta o nosso comportamento.
Isso é óbvio. A lição é que podemos ficar limpos com menos. Não podemos extrair tanta
água do meio ambiente, então precisamos nos virar com menos. Menos água por pessoa
não prejudica a nossa qualidade de vida automaticamente. As pessoas em Amsterdã
usam um quarto da água usada pelas pessoas em São Francisco, mas não são menos
felizes.
Caudais ambientais maiores aborrecerão algumas pessoas e agradarão a outras.
Algumas pessoas mudarão os seus hábitos ou modelos empresariais. Outras receberão
benefícios (reais ou imaginários) com maiores caudais ambientais. Limites de extração
podem ser administrados com preços, regulação ou outras técnicas, mas é preciso que o
seu nível seja acordado através de um mecanismo político que reflita prioridades sociais.
Níveis “aceitáveis” não deveriam ser determinados por aqueles com um interesse no
desvio da água. Eles deveriam ser determinados por cientistas que entendem as
conexões entre os caudais e os ecossistemas saudáveis. Os cientistas podem estar
vulneráveis à tendência de se reservar água demais para a natureza. Isto significa que
deveríamos fazer mudanças caso as recomendações científicas levem a resultados que
superestimam ou subestimam os alvos ecossistêmicos da comunidade. Estes ajustes
adicionarão ou subtrairão água disponível para os usos privados, mas é bem mais fácil
alocar a água em dois passos (reservar caudais ambientais e depois distribuir o restante
do recurso entre os usos humanos) do que balancear a alocação entre “metas iguais”.
Você não pode equilibrar o rendimento das culturas irrigadas e a produtividade
ecossistêmica quando grupos diferentes obtêm diferentes benefícios com cada tipo de
uso.

Esta política destruirá a civilização? Talvez em editoriais, nos apelos dos lobistas e
em outros debates políticos, mas não no mundo empresarial. Homens de negócio –
agricultores, gestores hídricos e industriais – amam água gratuita, mas eles podem
encontrar meios para trabalharem com menos. A escassez hídrica no Texas fez com que
as companhias de petróleo e gás natural passassem a reciclar a sua água de produção.
Menos significa mais
A nossa negligência passada degradou o meio ambiente local e global. Agora
precisamos proteger os nossos ecossistemas locais, que dependem da água, e restaurar os
seus caudais. Um meio ambiente saudável com ecossistemas funcionais supre ar puro e
água limpa, dá-nos comida e prazer e protege-nos contra as variações de temperatura,
caudais hídricos e clima. A mudança climática torna tais benefícios ainda mais valiosos.

Do posfácio ao futuro
Obrigado por passar o seu tempo com este livro. A sua tese central é a de que nós
precisamos administrar a água como o bem privado ou social que ela é. Caudais
privados para usuários urbanos, industriais ou agrícolas podem ser distribuídos em
mercados ou vendidos a preços que reflitam os custos dos serviços e a escassez. As
dimensões sociais da água aparecem nas decisões e ações que afetem direitos humanos,
infraestrutura, conflito e caudais ambientais. Os cidadãos precisaram ajudar os políticos,
burocratas e gestores a servir interesses sociais e comunitários.
Eu discuti os usos privados antes dos usos sociais porque aqueles são mais simples
para entender, mas as decisões e outorgas devem ocorrer na ordem contrária. O
primeiro passo é estabelecer direitos, instalar infraestrutura, compartilhar a água com os
vizinhos e reservar caudais ambientais. Depois – e somente depois – podemos distribuir
a água remanescente entre as cidades e fazendas para que as pessoas possam beber,
banhar-se, lavar, produzir bens, gerar energia e cultivar alimentos.
Eu escrevi este livro porque quero oferecer uma perspectiva econômica sobre como
nós podemos viver com a escassez hídrica. E ao referir-me a “nós”, quero dizer
realmente “você”. Os exemplos neste livro demonstram como outros são bem-sucedidos
– e falham. Espero que você possa usar aqueles exemplos e ideias. Faça, então, uma lista
dos problemas afetando a sua comunidade. E depois vá aprender, conhecer outros,
discutir opções e ajudar a sua comunidade na gestão da sua água. Não espere até que
outros o façam. Você tem o direito e a obrigação de determinar o seu futuro.

Algumas palavras de agradecimento
Este livro formou-se em ondas. Eu comecei a blogar sobre água há uns 10 anos atrás,
como um estudante de graduação mais interessado em performance política do que
teoria abstrata. Como um blogueiro, aprendi bastante sobre as opiniões, conhecimento
e experiências de outras pessoas. Em 2011, publiquei O Fim da Abundância:
Soluções Econômicas para a Escassez da Água (“The End of Abundance:
Economic Solutions to Water Scarcity”) como um resumo das ideias e dos exemplos
discutidos no site aguanomics.com.
Depois de vários anos, pareceu ter chegado a hora de revisitar as questões e atualizar
o resumo com novas ideias sobre políticas. Eu também queria escrever um livro que
fosse mais acessível em termos de linguagem, extensão, preço e organização. Queria que
o livro fosse accessível porque acho que as minhas ideias políticas tornaram-se mais
flexíveis (ou adaptáveis) depois de vários anos e centenas de discussões. (No fim das
contas, muitas pessoas importam-se com a água.)
Comecei a escrever este livro em setembro de 2013, quando Cornelia e eu
morávamos em Vancouver, Canadá. Eu iniciei com um simples esboço e uma nova
página, pois não queria transformar o livro anterior em uma versão mais curta. Recebi
a ajuda fantástica de leitores voluntários. Estes deram-me comentários extremamente
úteis sobre rascunhos anteriores, o tom do livro e a sua mensagem geral. Meus
agradecimentos mais profundos a Amanda Rice, Bem Foster, Chris Brooks, Dan
Crawford, David Lloyd Owen, Janet Neuman, Jay Wetmore, Jeffrey J. Ripp, Jessica
Fosbrook, Joel Fishkin, Karen Dalgaard Sanning and Patrick Keys.
Também recebi apoio com relação ao título. As pessoas na minha lista de contatos
ajudaram-me a descartar um título anterior e escolher o atual. (George Csicsery, de
fato, digitou aquelas exatas palavras.) A observação sobre o título pode parecer um
pouco trivial, mas ela captura o ponto principal do livro: nós podemos viver com a
escassez hídrica se a reconhecermos e mudarmos a forma como administramos a água.
Como alguém que precisa soletrar o seu sobrenome repetidamente o tempo todo, digolhe que é muito bom poder explicar o meu livro em 20 segundos.
Depois de completar uma primeira versão, enviei-a a pessoas que podiam a ler por
inteiro e talvez endossá-la. (Leitores querem saber se alguém além do autor gosta do

livro.) Sou privilegiado por ter recebido o endosso dos especialistas cujas palavras estão
na capa. Calculo que eles representam quase 400 homens-anos de experiência no setor
hídrico e fico contente que gostam do meu trabalho.
Falando em homens-anos, acabei de notar que todas as recomendações são de
homens. Este resultado desequilibrado é, em pequena parte, um acidente, já que
conheço pelo menos 25 mulheres ativas no setor de água. Mas também é um pouco
revelador. A gestão hídrica tem sido um cargo masculino por muito tempo. Os homens
eram engenheiros, mais fortes ou mais agressivos. O envolvimento das mulheres com
água tendia a ser para lavar roupas, cozinhar e (para jovens meninas) carregar água. Os
homens conduziram os nossos sistemas de água por um longo caminho – talvez longe
demais. Muitos sistemas são sólidos, mas rígidos. As pessoas que os administram podem
ser peritos em otimização e controle de caudais, mas amadores quanto à inovação e aos
serviços ao consumidor. As mulheres tendem a ser ouvintes empáticas e líderes
compassíveis. É por isso que as mulheres, com frequência, são encarregadas de lidar
com os funcionários, marketing e (cada vez mais) finanças. Seria ótimo se as mulheres
pudessem contribuir com uma ética de trabalho mais inclusiva em um setor cheio de
homens e com pouca comunicação, cujas operações afetam as nossas vidas e a
sociedade de tantas formas.
Certo, então de volta aos obrigados. Vários desses endossantes enviaram-me seus
comentários, ideias e feedback. A sua assistência deu-me um mês adicional de trabalho,
mas todas as suas sugestões aprimoraram o livro (espero). Então, um agradecimento a
mais a Alberto Garrido, Chris Brooks, Damian B. Park, David Verlee, Guido Schmidt,
Guillermo Donoso, Joshua Abbott, Merton D. Finkler, Michael van der Valk, Ralph
Pentland, Ties Rijcken e Tim Shah.
Não ganho muito dinheiro com livros e não ganho nada com meu blog. Nos últimos
anos, eu recriei a minha marca como sendo a de um “intelectual público” – um título
dolorosamente pretencioso que simplesmente significa que eu advogo em nome do
interesse público, em público. Com isso, abandonei o caminho de um intelectual
acadêmico cujo trabalho tende a ficar enterrado em periódicos obscuros, mas cuja
renda é normalmente financiada por governos e universidades. Tive sorte de conseguir
uma posição financiada pela União Europeia na Universidade de Wageningen, na
Holanda. Aquele salário permitiu-me dedicar o meu tempo livro ao blog e a audiências

políticas, jornalistas, etc. (Também consegui alguns contratos de consultoria e convites
para palestras, os quais ofereciam a dupla vantagem de pagar bem e expor-me a novas
dimensões das questões afetas à água.) Depois que mudamos para Vancouver, consegui
um emprego como professor na Universidade Simon Fraser, de modo que ainda estou
percorrendo esta estrada menos viajada. Sou grato que esta renda permite-me
comunicar ao público assuntos de água sem ter que oferecer bebidas pagas com o
dinheiro do aluguel.
Três pessoas ajudaram-me com a arte. O Nico, meu parceiro escocês, fez a edição e
o layout da capa. Meu pai tirou a minha foto. (Ele era um fotógrafo de modelos
profissional. Agora ele me deixa bonito.) Eu tirei a foto da capa e deixarei você decidir o
que ela significa. A Allison Choppick fez a incríveis ilustrações. Espero que você goste
delas tanto quanto eu.
Meus agradecimentos finais vão para o Rob Morrow e a Cornelia Dinca. Rob e eu
mantemos um “papo” prolongado sobre água e, também, ele é meu amigo. Fiquei
muito contente que ele ajudou com comentários sobre o último esboço. A Cornelia é a
minha namorada. Ela é bastante afiada também, o que faz de mim um cara muito
sortudo. Além disso, ela fez ótimos comentários e esclarecimentos com relação ao
último esboço. Agora, se algum dia eu conseguisse convencê-la a iniciar aquele blog...
Eu dediquei meu primeiro livro à minha mãe. Ela “conduziu-me à aprendizagem,
ensinou-me a fazer perguntas, tornou segura a aceitação de erros e mostrou-me como
lutar por aquilo em que acredito.” Estas palavras ainda são verdadeiras e cada vez mais
valiosas para mim. Sei que muitas pessoas estão enfrentando dificuldades na vida.
Tenho sorte de ter tido escolhas e uma perspectiva que me ajuda a curtir a vida. Minha
mão colocou-me naquele caminho.
Meu pai merece uma parcela daquele crédito. Acho que pais e filhos podem ter
relações difíceis. Levou algum tempo para a nossa se acomodar, mas aos poucos aprendi
a separar a sabedoria do joio nas palavras e nos atos do meu pai. Ele meu deu uma
origem exótica, um sobrenome único, o talento para conversa fiada e um pouco de
charme. Meu pai trabalhou como autônomo por toda a minha vida (e mais ainda). Esta
ética de trabalhador autônomo, a variedade das pessoas que a habitam e a sua
resiliência ajudaram-me a prosseguir durante períodos difíceis e com pouco apoio. A
melhor parte sobre o meu pai é a sua filosofia de vida, que o serviu por mais de 80 anos

e, recentemente, um bypass quádruplo. Espero que ele goste deste livro – ou ao menos
que leia a última parte. Não me importo de culpá-lo por muitas experiências divertidas
e interessantes.
Ele também me ensinou a trabalhar com novas ideias, apoiar as pessoas com quem
você não concorda e focalizar metas comuns. Você não vende mil casas sem aprender,
respectivamente, a discordar, buscar soluções criativas e escutar perspectivas diversas.
Algumas pessoas veem compromissos como um sacrifício – alegando que estão
ganhando menos dinheiro do que mereceriam ou gastando mais do que deveriam. Com
meu pai, aprendi que é melhor se concentrar nas razões pelas quais um acordo é bom
para ambos os lados do que se preocupar em ganhar uma parcela maior. O mundo
seria um lugar melhor se mais pessoas prestassem atenção às possibilidades positivas na
frente delas.

