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ABC reúne especialistas em Recursos 
Hídricos 

 



 2 

 

O Acadêmico 
José Galizia 
Tundisi (à direita 
na foto), 
coordenador do 
grupo de estudos 
sobre recursos 
hídricos da ABC, 
encabeçou um 

workshop 
multidisciplinar 

sobre os desafios 
para a capacitação 
e a pesquisa sobre 
o tema no Brasil, 

no dia 30 de maio, em São Carlos, no interior de São Paulo. Foram convidados para o 
debate, conduzido com o apoio de assessor técnico da ABC Marcos Cortesão (à 
esquerda na foto), 17 especialistas de diversos setores envolvidos com a questão.  

 
ATRÁS: Taurai Bere, Silvio Crestana, Renato Ciminelli, Hillândia Cunha,  

Ricardo Hirata, Francisco Barbosa, Odete Rocha, Sandra Azevedo,  
Takako Tundisi, Luiz Martinelli, Luiz Drude, Fernando Spilki.  

NA FRENTE: Patricia Seppe, Ivanildo Hespanhol, Marcos Folegatti,  
José Tundisi, Marcos Cortesão e Carlos Bicudo. 

Avaliação da formação de profissionais em recursos hídricos no Brasil  

Um dos focos do encontro foi a formação de profissionais com o perfil adequado para 
as demandas do país, cujo crescimento econômico e populacional está tornando os 
problemas cada vez mais complexos. Os especialistas presentes apontaram a falta no 
mercado de profissionais capazes, por exemplo, de compreender o ciclo hidrológico em 
sua totalidade e lidar com captação de amostras de forma adequada, transmissão de 
dados em tempo real, interpretação de dados e séries históricas.  

Mas a falha mais grave na formação dos profissionais brasileiros é a falta de visão 
sistêmica. Segundo os especialistas, é necessária nessa área uma visão multi e 
transdisciplinar, que garanta total compreensão do ciclo hidrológico e inclua os aspectos 
sociais e econômicos. "E com que velocidade somos capazes de fazer o que é preciso? 
O país está crescendo e a universidade está no século 19", ressaltou Tundisi.   

Contribuindo para mudar o quadro  
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Hoje, doenças transmitidas pela água matam mais do que a AIDS. O Brasil tem sérios 
problemas de escassez de água em algumas regiões, além de problemas de gestão e 
contaminação. Os impactos das mudanças climáticas sobre os recursos hídricos já são 
uma realidade, que será acelerada nos próximos anos. Mas os estudantes de hoje não 
estão sendo preparados para enfrentar o problema. Para lidar com essas questões da 
maneira adequada, são necessários desde técnicos até pós-doutores na área.  

De acordo com o Prof. Tundisi, o objetivo final do workshop será a geração de um 
documento, que poderá ser utilizado como referência para a Coordenadoria de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes/MEC) do Ministério da 
Educação e para o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq/MCT) do Ministério de Ciência e Tecnologia. Um grupo de relatores ficou 
responsável pelo registro dos debates e pela elaboração do texto.  

Situação da pesquisa em recursos hídricos no Brasil  

O outro tema discutido no workshop foi a situação atual da pesquisa em recursos 
hídricos no país. Houve consenso entre os participantes de que algumas áreas de 
pesquisa precisam ser incentivadas. O estudo da biodiversidade, por exemplo, foi 
colocado como ponto fundamental. "A bacia amazônica tem mais espécies de peixes do 

que todo o Oceano Atlântico, e esse universo 
precisa ser conhecido", ressaltou Tundisi.  

Comparativamente, a biodiversidade aquática é 
muito maior do que a biodiversidade terrestre: as 
águas contêm ¼ dos vertebrados conhecidos. "Não 
se sabe se na Amazônia existem três mil, cinco mil 
ou oito mil espécies de peixes. Temos que investir 
nesse conhecimento, pois é um campo em que o 
Brasil pode ser líder mundial", ressaltou Francisco 
Barbosa, da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG).  

As pesquisas sobre o impacto das mudanças 
climáticas - fundamentais, pois esses impactos vão 
provocar uma nova configuração nos biomas 

brasileiros nos próximos anos - são limitadas, porque não existem dados em série. "Só 
temos dados pontuais", destacou a engenheira do INPA Hillândia Cunha. A região 
Norte, assim como todo o Brasil, precisa iniciar séries históricas. Para alimentar os 
modelos de mudanças climáticas, precisamos de dados em série."  

De modo geral, a pesquisa ainda é muito regionalizada: a distribuição dos cursos é 
concentrada no Sul e Sudeste. "É preciso fomentar pesquisa no Norte e Nordeste, mas 
mesmo no Sul e Sudeste existem bacias hidrográficas que não são atendidas por 
projetos de pesquisa, especialmente as que se localizam em regiões em que não há 
universidades", destacou o pesquisador Fernando Spilki, da Universidade Feevale, em 
Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. "A articulação existente entre os centros de 
pesquisa é pobre; é preciso que haja intercâmbio de métodos e co-orientação de teses."  
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O ex-presidente da Embrapa Silvio Crestana, atualmente 
pesquisador da instituição, apontou a necessidade de 
pesquisas sobre o impacto dos dejetos agrícolas nos recursos 
hídricos. "Não sabemos como trabalhar resíduos suínos na 
pecuária intensiva, por exemplo. É preciso investir em 
simulação e modelagem para a construção de cenários para 
os próximos vinte a trinta anos. Não conseguimos fazer 
porque não há dados disponíveis, os que existem são 
isolados".  

O maior investimento que a área de recursos hídricos requer atualmente, do ponto de 
vista de Crestana, é em tecnologias convergentes. "Agricultura de precisão, ciências 
cognitivas, tecnologia da informação, biotecnologia, nanotecnologia, satélites, GPS, 
medidas, inteligência artificial... há uma sinergia nessas áreas lá fora e o Brasil está 
muito atrás. Quando fazemos alguma coisa é de forma segmentada, não estamos 
integrando."  

Propostas concretas para mudar o quadro atual  

A geóloga Patrícia Seppe, da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de 
São Paulo, ressaltou um grande problema: no Brasil, a água é gerenciada pelos estados e 
a terra pelos municípios. "Os dois grupos não conversam, o que cria um conflito 
permanente. E a privatização não é solução. Água é estratégica, tem que ser controlada 
pelo Estado", argumentou a pesquisadora.    

A falta de comunicação afeta também os profissionais da área. O geólogo Ricardo 
Hirata, do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo (USP), explicou. "Os 
pontos de vista são bem diferentes. Hidrogeólogos e engenheiros civis deveriam 
conversar com os limnólogos. A água é de quem? Essa pergunta ainda não foi feita no 
país. A Engenharia civil acha que a água é dela. E eles têm muitos dados importantes, 

realmente."  

Essa diversidade de experiências e visões deveria 
se refletir nas soluções propostas. "Precisamos de 
soluções criativas para apresentar aos governos e 
não esperar que ocorra o contrário", afirmou o 
engenheiro químico Renato Ciminelli, membro do 
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Acqua 
(INCT-Acqua), sediado na Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG).  

O volume de oportunidades de negócios 
relacionados aos recursos hídricos, segundo 
Ciminelli, é muito grande. Ele destaca a 
participação do Brasil nos foros internacionais 
que dizem respeito ao tema. para Ciminelli, o 

crescimento do país nos últimos 20 anos fez com que sua aceitação nos fóruns 
internacionais tenha aumentado muito e que o Brasil, agora, seja tratado de igual para 
igual: estamos sendo recebidos para compartilhar conhecimento. "Temos que criar uma 
griffe naquilo em que somos bons, fortalecer nossas referências institucionais. Podemos 
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'vender'os recursos hídricos como área de excelência, com filmes, folders, material de 
propaganda. A ABC pode liderar esse processo."  

Ciência para a sociedade  

De acordo com Eduardo Mendiondo, do Departamento de Hidráulica e Planejamento da 
USP-São Carlos, os especialistas têm também que se comunicar com os educadores. "O 
estudo dos recursos hídricos tem que envolver uma ciência do comportamento, pois 
cada vez que melhora a economia e o PIB é elevado, aumenta o consumo de água. Isso 
não pode continuar assim".  

Em seu apanhado final, o Acadêmico José Tundisi apoiou a busca de divulgação e o 
investimento em comunicação. "Precisamos explorar essa interface do tema 'recursos 
hídricos'com a sociedade. As pessoas lidam com a água desde que acordam, tomam 
banho, fazem café e comida, dão a descarga, até quando produzem alimentos e geram 
energia". Para ele, a divulgação científica faz com que a sociedade pressione os 
formuladores de políticas públicas para valorizar a questão dos recursos hídricos. "A 
ciência é um dos mecanismos mais eficientes de transformação social." 

de profissionais com visão sistêmica 

21/06/2011 

Embora haja enorme demanda por pessoal de nível técnico, tecnólogos e gestores nas 
prefeituras de todo o País, há poucos profissionais especializados em recursos hídricos. 
E mais: os que existem não têm formação voltada para ecossistemas, de acordo com os 
17 especialistas na área participantes do workshop organizado em São Carlos pela ABC. 
  
O ex-presidente da Embrapa Silvio Crestana, assina embaixo. "No Brasil não se 
trabalha o sistema, não predomina uma visão holística da questão dos recursos hídricos. 
Ou se trabalha em uma escala de satélite ou em uma escala microscópica, e o que ocorre 
é que o aluno sai formado sem estar preparado para integrá-las. Esse problema tem que 
ser enfrentado, pois é preciso chegar à escala do agricultor".  

Currículos defasados  

O pesquisador Fernando Spilki  (na foto ao lado), 
da Universidade Feevale, em Novo Hamburgo, no 
Rio Grande do Sul, reafirmou a importância da 
visão multidisciplinar. "É preciso que o 
engenheiro químico entenda os indicadores e o 
biólogo entenda a físico-química da água, que em 
muitos locais tem aparência clara e límpida, mas 
está contaminada com vírus e bactérias."  

Sobre os currículos dos cursos existentes nas 
universidades, o professor do Instituto de 
Geociências da USP, Ricardo Hirata, informou 
que hidrogeologia e hidroquímica praticamente 
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não são estudadas. "Esses cursos novos de Ciências Ambientais não têm um conteúdo 
programático definido, nem um professor formado de maneira diferenciada. Na prática, 
são colchas de retalhos. É preciso maior sinergia". Hirata aponta que a demanda do 
mercado tem que ser considerada. "A ANA [Agência Nacional de Águas] precisa 
definir áreas estratégicas em grandes fóruns de discussão."  

Formação não contempla necessidades do mercado 
  
Para o Acadêmico Luiz Drude de Lacerda, biofísico da 
Universidade Federal do Ceará (UFC), a compartimentação 
generalizada da formação na área de recursos hídricos se deve 
ao fato de não existir curso superior transversal no país. "A 
dimensão humana, por exemplo, não é incluída nos currículos 
de Biologia, Química etc. O profissional tem que ser formado 
outra vez para poder atuar em um Comitê de Bacias". Os 
Comitês de Bacias Hidrográficas são instâncias decisórias 
estabelecidas pelos estados para conduzir o gerenciamento das 

bacias hidrográficas. "São 15 mil profissionais operando nesses Comitês com formação 
pouco abrangente", reforçou Drude. 
  
Este problema da formação de pessoal já ocorre há mais ou menos dez anos, de acordo 
com a professora do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ) Sandra Feliciano Azevedo. "Não se vê um progresso. Os 
meninos da área biológica, por exemplo, têm ojeriza a cálculo. Continuamos 
perpetuando a dicotomização da ciência".  
  
Para a geóloga Patrícia Seppe, os novos paradigmas, incluindo essa visão integrada do 
sistema hidrológico, aparecem no discurso dos funcionários da Secretaria do Verde e do 
Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo, mas não estão incorporados na prática do 
dia a dia. Ela relata que as consultorias contratadas não dão resposta em nível de plano 
de bacias e gestão de drenagem. "Precisamos de soluções rápidas e baratas", destacou. 
  
A área de recursos hídricos no estado de São Paulo, segundo o Acadêmico Luiz 
Martinelli, professor do Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de 
São Paulo (CENA-USP), é gerida basicamente por engenheiros civis, que são hábeis em 
determinados aspectos, mas que não têm formação ecológica. "Os rios são olhados 
como aquedutos romanos: levam água do ponto A para o ponto B. Não se olha o rio 
como um sistema, pensando, por exemplo, qual a interação entre materiais orgânicos e 
metais pesados. Nossa atuação com relação às propriedades bióticas de conservação de 
ecossistemas é nula." 
  
Os doutores brasileiros, na realidade, estão sendo formados na especialidade do 
orientador. Na avaliação do limnologista Carlos Bicudo, do Instituto de Botânica do 
Jardim Botânico de São Paulo, os especialistas formados são de excelente nível, "mas 
há muito pouca criatividade nas linhas de formação, que precisam ser incentivadas pela 
demanda do país." 
  
Na visão de Sandra Azevedo, no entanto, a evolução socioeconômica do país não pode 
esperar a formação de mestres e doutores. "Não adianta termos carta de intenções, 
precisamos de ações políticas. Temos que entrar na graduação, em Engenharia de 
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Saneamento, por exemplo. Temos que incentivar mestrados profissionais para formar 
esses especialistas, de forma que eles sejam capazes de atender às prefeituras e Comitês 
de Bacias." 

  
Com experiência na área de gestão de CT&I e 
trabalhando atualmente no Agroparque 
Tecnológico de Barretos, a linguista e ex-diretora 
do CNPq Marisa Cassim concorda. "O mercado 
tem que ajudar a definir o perfil do profissional 
que ele precisa. Querer que a academia forme, 

sozinha, 
profissionais 

para fora da 
academia não 
faz sentido." 
  
Diversidades 
regionais 

   A Amazônia, 
a região Centro-Oeste e a região Nordeste têm 
tido 30% dos recursos reservados em todos os 
editais de agências federais nos últimos anos. 
Mas, na visão do grupo, essas regiões não 
estão conseguindo aproveitar integralmente 
a oportunidade por falta de recursos humanos. 
Segundo a tecnóloga em Engenharia Florestal do Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia (INPA) Hillândia Brandão da Cunha, a Amazônia não tem professores para 
formar outros especialistas. "Podemos nos associar a grupos já estabelecidos, fazer um 
intercâmbio para formar esse pessoal. Mas os governos locais têm que se comprometer 
a empregar os formados."  

De acordo com Hillândia, a região amazônica é carente de pessoal em todos os níveis. 
"Falta pessoal de nível técnico, faltam especialistas, faltam equipamentos e laboratórios, 
faltam políticas públicas. Temos grande demanda para gerir recursos e nenhum Comitê 
de Bacias na região".  

  
Mesmo nas grandes metrópoles do estado de São 
Paulo, falta pessoal treinado para lidar com 
sustentabilidade de água - analistas de sistemas, 
projetistas, pessoal de monitoração, operadores de 
estação de tratamento e outros. Segundo Ivanildo 
Hespanhol, da Escola Politécnica da Universidade 
de São Paulo (USP), a situação atual no estado é 
insustentável. "São Paulo está importando água de 
fora e gerando esgoto não tratado".  
  
Hespanhol apontou como um dos principais 
problemas a falta de interação dos setores de 
recursos hídricos com os gestores da saúde pública. 
"Falta qualidade de água, que é um conceito 
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interpretado de formas diversas. Falta proteção dos mananciais de água. Faltam técnicos 
especializados em promover a implementação de laboratórios de referência. Faltam 
programas educacionais para crianças e jovens."  

Limitações existentes  

O engenheiro químico Renato Ciminelli, gerente executivo do Pólo de Excelência 
Mineral e Metalúrgico de Minas Gerais, mencionou que o consumo de água nos 
minerodutos é enorme. "Quando induzimos a criação de um consórcio minero-
metalúrgico, tivemos que pedir para incluir a questão social e ambiental." 
  
Marcos Folegatti, professor e pesquisador da Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz da USP, em Piracicaba, observou que essa visão holística que considera a bacia 
como unidade de gestão ainda não ocorre na área rural. "O ciclo hidrológico não é 
utilizado de maneira inteligente para o proveito econômico, social e ambiental."  
  
Para a professora do Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva da Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar) Odete Rocha, a conclusão é que esse profissional com 
o perfil adequado para as demandas do país não existe hoje. "No Chile, por exemplo, 
existe uma Universidade dos Lagos. No Brasil não há ainda nada semelhante, temos 
profissionais especializados em gavetas. Para envolver essa gama necessária de 
conhecimentos, é preciso que haja a composição de equipes multidisciplinares. E é 
preciso que haja oferta de emprego para que haja formação de profissionais." 
  
A diretora do Instituto Internacional de Ecologia (IIE), Takako Matsumura Tundisi, 
concordou. "Nem cursos de pós-graduação dão formação com essa profundidade de 
conhecimento multidisciplinar. Precisamos criar cursos com esse perfil e tem que haver 
um centro de referência em recursos hídricos abrangendo águas superficiais e 
subterrâneas." 

  
Até o conceito de equipe multidisciplinar precisa 
ser ajustado, na opinião de Martinelli, que além de 
professor do Centro Nacional de Energia Nuclear 
na Agricultura (CENA) da USP, é membro do 
Comitê de Bacias de Piracicaba. "Não adianta 
colocar profissionais de áreas diferentes na mesma 
sala se não houver um projeto de integração. Não 
há um curso específico de graduação para gestores 
e ecólogos. Estes só existem em nível de pós-
graduação, mesmo assim isolados e não 
concentrados numa escola de formação de 
recursos hídricos, como deveria ser, mesmo que 
virtual." 
  

Para mudar, é preciso conhecer a realidade 
  
Sintetizando a discussão, o coordenador do workshop José Tundisi elencou as 
unanimidades. "Os novos cursos precisam ter visão sistêmica, que além dos aspectos 
geofísicos envolva aspectos sociais e econômicos. Não queremos formar generalistas e 
sim profissionais com uma nova forma de ver o processo todo da bacia, especialistas 



 9 

com visão de usos competitivos da água." 
  
O Acadêmico destacou que a formação de recursos humanos deve se dar em todos os 
níveis. "Não precisamos apenas de pós-graduandos, mas também de gestores de 
recursos hídricos, tecnólogos e técnicos com visão sistêmica. Treinamos técnicos para 
que saibam usar o computador, o GPS, coletar amostras, mas eles têm que saber por quê, 
para quê. Precisamos formar profissionais flexíveis, com capacidade de olhar um 
sistema por vários ângulos, que saibam ver as diferentes ênfases." 
  
Outro ponto de acordo apontado por Tundisi é a relação necessária entre a academia e a 
iniciativa privada. "Ainda há um ranço na Academia de que essa interação prostitui a 
ciência. Há necessidade premente de interação entre o setor público e o privado, para 
que se estabeleça uma relação entre oferta e demanda. Os recursos hídricos trazem em si 
oportunidades de negócios".  

Pesquisa em recursos hídricos no Brasil 

21/06/2011 

Por ser um país com grande área agricultável, condições climáticas favoráveis e com a 
demanda mundial por alimento, a pressão pelo aumento da produção de alimentos no 
Brasil deverá crescer nos próximos anos. Em função disso, a prática adotada é desmatar 
para plantar alimentos e usar química para produzir mais. Assim, o país se tornou o 
maior consumidor de pesticidas do mundo. "Não se pensa no impacto desses produtos 
sobre os recursos hídricos", observou Odete Rocha, professora do Departamento de 
Ecologia e Biologia Evolutiva da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).  

Odete destacou que muitos cânceres, hoje em dia, são causados pela água. "As 
cianotoxinas que ingerimos todos os dias causam danos circulatórios e cardíacos", 
alertou. A bióloga defendeu o estímulo a pesquisas relacionadas à conservação de 
sistemas naturais, proteção de mananciais e água de qualidade. "A Alemanha e o Japão 
estão restaurando seus mananciais e nascentes, protegendo a água. Se preservarmos, o 
custo do tratamento diminui muito". (O Tundisi tem números interessantes sobre o 
aumento do custo do tratamento em função da poluição) Ela explicou que, em outros 
países, as pesquisas são encomendadas. "Redes de monitoramento, planejamento, 
geração de bancos de dados; sabemos fazer tudo isso e podemos fazer, se houver 
incentivo."  

A pesquisa em biorremediação é muito importante para o país, por causa dos lixões e 
dos resíduos industriais."Temos que avançar na recuperação dos ecossistemas. Sabemos 
fazer o diagnóstico, mas temos que dar soluções para os problemas", disse o presidente 
do Instituto Internacional de Ecologia e Acadêmico José Tundisi, coordenador do 
evento.  

Poucos fazendo muito  

Tundisi avalia que a área de recursos hídricos gera um volume enorme de informação. 
"Mas a maioria dos profissionais brasileiros faz análise, muito poucos fazem síntese. 
Não existe no Brasil a cultura de síntese e isso está diretamente relacionado à visão 
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sistêmica". Ele alertou para a sobrecarga das lideranças. "Não conseguimos dar conta da 
carga burocrática nas universidades, da produção científica, das prestações de contas...", 

relatou.  

O Acadêmico destacou alguns tópicos em que 
considera urgente a indução de pesquisa. "A 
história do uso dos recursos hídricos no Brasil é 
fundamental, assim como o estudo dos sedimentos 
dos reservatórios, a paleohidrologia. Também é 
preciso ampliar o conhecimento da biodiversidade 
aquática para saber como ela se distribui em 
função das diferentes latitudes. E estudar a 
microbiologia ambiental."  

Estabelecer referências e padrões para o reuso da 
água é outro campo que precisa ser mais estudado. 
"No Brasil, as hortaliças são plantadas em áreas 
urbanas, irrigadas com água de rios poluídos. A 

Vigilância Sanitária diz que não há problema nisso, que basta lavar a hortaliça... mas 
com que água? E qual é o impacto disso na saúde humana?", perguntou Tundisi. O 
Acadêmico contou que a cidade paulista de Franca está comprando esgoto doméstico 
das cidades vizinhas e conduzindo um projeto para tratá-lo. "Eles fazem a extração de 
fósforo, a esterilização e reusam."  

Diferenças regionais, problemas iguais  

Embora as desigualdades regionais sejam acentuadas em termos de infraestrutura de 
pesquisa, para o Acadêmico Luiz Drude de Lacerda, da Universidade Federal do Ceará 
(UFC) os problemas são iguais. "Os contaminantes são os mesmos, normalmente 
ligados às indústrias", explica.  A problemática do Nordeste, segundo ele, é mais 
relacionada a quantidade de água do que à qualidade. "No Nordeste não há 
equipamentos sofisticados, então a pesquisa não tem como evoluir". Quando alguma 
situação requer um especialista em qualidade, não há ninguém para indicar. "E aí 
constroem fazendas de camarão em locais sem tratamento de esgoto, por exemplo, e 
morrem todos. O prejuízo pela falta de informação sobre qualidade de água é grande."  

Na região Norte, realmente, são poucos os grupos de pesquisa em recursos hídricos, 
segundo Hillândia da Cunha, pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisa da 
Amazônia.  "Mas entre esses poucos há alguns de excelência, como o grupo do 
Adalberto Val [diretor do INPA e vice-presidente regional da ABC]. O INPA, inclusive, 
abriga quatro INCTs". Hillândia aponta problemas na distribuição de verba. "Deveria 
haver editais específicos para montar laboratórios na Amazônia. Os grupos da região só 
conseguem verba se tiverem parceria com grupos do Sul e Sudeste. No entanto, é uma 

região estratégica, que precisa de incentivo na 
pesquisa em recursos hídricos."  

A diretora do Instituto Internacional de Ecologia (IIE) 
Takako Tundisi ressaltou a importância de integrar os 
grupos de pesquisa de regiões mais distantes. "O 
Pantanal tem 200 mil km2, a Amazônia tem sete 



 11 

milhões. Com essas dimensões enormes e a complexidade dos problemas, precisamos 
incentivar a formação de redes". Odete Rocha sugeriu que os modelos de universidades 
variem de acordo com o ambiente. "Tem que haver uma regionalização, criar padrões 
diferentes, não de qualidade, mas de acordo com as necessidades de cada região."  

Punir o errado, mas recompensar o certo  

Para Eduardo Mediondo, engenheiro de recursos hídricos do Departamento de 
Hidráulica e Saneamento da Universidade de São Paulo (USP), é preciso desenvolver 
linhas de pesquisa interdisciplinares sobre valoração dos serviços ambientais, inclusive 
a água. "Temos que incentivar quem faz certo e multar quem faz errado". Ivanildo 
Hespanhol, da Escola Politécnica da USP, concorda. "Quem pratica reuso deveria ter 
redução de tarifas, para incentivar. É preciso oferecer água segura, que vai além da 
potável".  

O pesquisador da Embrapa Silvio Crestana fez coro a essa proposta. "Quais são as boas 
práticas agrícolas que conservam e até produzem água? Não há estímulo a quem faz 
certo, só a punição para quem faz errado. Tem que premiar quem acerta". Em sua 
opinião, a pior situação está em Mato Grosso, Tocantins, Maranhão e Piauí, que formam 
o novo corredor de desenvolvimento do país e onde há grandes companhias se 
instalando, como a Vale."Vai ser uma região de grande estresse hídrico, em função 
desse crescimento."  

Linha de pesquisa prioritárias  

O Brasil tem apenas 6% de sua área plantada irrigada, de acordo com o professor da 
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq-USP) Marcos Folegatti. "É 
preciso cuidar da gestão dessas áreas. O que está nos faltando para o desenvolvimento 
dessa atividade? Trabalhamos com irrigação plena no Nordeste e irrigação 
complementar no Sudeste. Falta desenvolver irrigação com déficit [quando se planeja 
atender somente uma fração da demanda hídrica da cultura]. Esta área ainda está fraca."  

Segundo o Acadêmico Luiz Martinelli, do Centro de Energia Nuclear na Agricultura 
(CENA-USP), há expertise em toda as áreas, mas são poucos. Precisamos multiplicar 

essas ilhas que temos. Só há deficiência realmente 
em Oceanografia Química."  

A pesquisa em hidrogeologia, segundo o professor 
do Instituto de Geociências da USP Ricardo Hirata, 
é temporalmente curta no mundo todo. "O estudo 
da hidrogeologia urbana, a contaminação de fontes 
difusas, tudo isso é necessário". Foram apontadas 
também como prioritárias a pesquisa básica e 
aplicada para conservar a biodiversidade aquática, 
a pesquisa para diminuição da vulnerabilidade à 
bioinvasão, assim como pesquisas voltadas para 
restauração e remediação de áreas degradadas.  

Para o pesquisador Fernando Spilki, da 
Universidade Feevale, no Rio Grande do Sul, falta 
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pesquisa na área de novos poluentes e até de poluentes tradicionais. "Precisamos 
desenvolver conhecimento na área de microorganismos, sobre doenças de veiculação 
hídrica através de vírus, bactérias, protozoários e fungos. Outra área fundamental é a 
microbiologia ambiental. "Temos que entender a capacidade que os microorganismos 
têm de regular o ambiente, como base real da cadeia trófica e parte da dinâmica de 
nutrientes."  

Em relação a novas tecnologias para garantir a qualidade da água, o pessquisador e 
professor da Escola Politécnica da USP Ivanildo Hespanhol referiu-se à fabricação de 
membranas. "O Brasil não fabrica membranas. A Coppe já tem tecnologia, mas ainda 
não entrou no mercado, porque o custo é ainda muito alto. Reusos não potáveis têm 
demanda muito grande. Precisamos desenvolver pesquisa para isso".  

Normas e laboratórios de referência  

Hespanhol apontou a demanda pela definição de normas que sejam aceitáveis do ponto 
de vista técnico, econômico e cultural. Para dar suporte a novas normas, foi destacada a 
necessidade de laboratórios de referência, como o Inmetro. O desenvolvimento de 
equipamentos sanitários - torneiras, chuveiros, máquinas de lavar - que utilizem menos 
água ainda foi ressaltado no debate.   

Há demanda também por inventário de cargas. O Acadêmico Luiz Drude relatou que em 
um pequeno inventário feito por pesquisadores da UFC em rios do Nordeste foram 
encontradas cargas antrópicas em nível dez vezes maior do que o desejável. "Falta 
inventário de cargas: quanto de fósforo entra na bacia tal? Não se sabe. Só se mede a 
quantidade existente naquele momento, não são feitas estimativas. O fator de emissão 
de cobre e mercúrio em fazendas de camarão, por exemplo, é imensa."  

O impacto da urbanização sobre os recursos hídricos  

Para Crestana, a recuperação de áreas com recursos hídricos degradados deveria ocorrer 
de forma semelhante à que ocorre na agricultura. "Temos que desenvolver e avaliar 
sistemas de produção sustentáveis do ponto de vista dos recursos hídricos. Isso requer 

avaliação econômica, social e ambiental, não só 
técnica."  

A geóloga Patrícia Seppe levantou a discussão das 
questões de risco e de vulnerabilidade. "Nós, 
geólogos, temos uma boa cartografia para riscos, 
mas temos muito pouco em relação a 
vulnerabilidade. Dentro dessas incertezas das 
mudanças climáticas, deveríamos estar 
pesquisando."  

Segundo Hirata, várias áreas do país estão 
contaminadas por substâncias oriundas de 
indústrias e atividades que nem existem mais. 
"Nessas áreas, tem que ser feita remediação de 
aqüíferos e de solos. Os novos solventes e os 

microorganismos de fauna de solos têm que ser tratados com biotecnologia. É um 
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mercado gigantesco: só em São Paulo há três mil áreas comprovadamente contaminadas 
e 100 mil potenciais áreas de contaminação."  

Nessa questão, Patrícia Seppe identifica a necessidade de que se trabalhe de forma mais 
integrada com a área da saúde. "Em outras questões também é necessária essa interação, 
mas o pessoal da área de saúde é muito refratário a análises de risco."  

Dificuldades de comunicação  

Sandra Azevedo também vê dificuldades na integração com algumas 
outras áreas. "Nas áreas de ciência pura, no entanto, não há 
interlocução com a aplicação desse conhecimento. É preciso fazer 
perguntas motivadoras que promovam a interlocução. Porque as águas 
estão eutrofizadas, com excesso de fósforo, e os agricultores precisam 
importar insumos agrícolas para a terra exatamente por necessidade de 
fósforo?"  

Ela destaca que existem grupos de pesquisa que implantam Biologia Molecular em 
saneamento. "Temos massa crítica nas áreas tradicionais e existe pesquisa de ponta. O 
que falta é comunicação". O professor da Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz (Esalq-USP), Renato Ciminelli, concorda que o caminho é a interlocução. 
"Reunir a problemática da hidrologia agrícola e hidrologia urbana é fundamental. Para 
tanto, a melhor coisa seria termos bacias experimentais." 

Vislumbrando soluções 

21/06/2011 

Em breve o Brasil será a 5ª economia do mundo. Portanto, há pouco tempo para 
resolver os problemas identificados durante o workshop promovido pela ABC em São 
Carlos. O coordenador do evento e Acadêmico, José Tundisi, ficou incumbido de reunir 
as notas dos relatores e redigir o documento final.  Algumas propostas feitas pelos 
especialistas presentes, no entanto, se sobressaíram.  

Implantação de núcleos e laboratórios de 
referência  

Uma providência inicial e fundamental a ser 
tomada seria a seleção de núcleos. "Vamos 
identificar alguns laboratórios nas diversas regiões 
do país e instrumentalizá-los para que eles possam 
assumir o compromisso de formar pessoal para 
aquela região", propôs Carlos Bicudo, do Instituto 
de Botânica do Jardim Botânico de São Paulo. A 
criação de laboratórios de referência para medidas 
e avaliações em geral, como o Inmetro, foi 
demanda básica comentada por todos os presentes.  
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Bacias experimentais  

Para Tundisi, as bacias experimentais são uma excelente idéia. Silvio Crestana, da 
Embrapa, complementou: as universidades, os institutos de pesquisa e a Embrapa 
deveriam adotar uma bacia e fazer pesquisa ali por 20 a 30 anos. "Pode ser uma bacia 
pequena, um protótipo em escala, mas é fundamental transformar a sala de aula numa 
sala de laboratório quase real", observou Eduardo Mendiondo, do Departamento de 

Hidráulica e Planejamento da USP-São Carlos.  

Marcos Folegatti, da Esalq-USP, concordou e 
insistiu na questão das ferramentas de 
planejamento. Ele informou que apenas 15% do 
esgoto brasileiro é tratado e que essa situação só 
vai melhorar se houver um planejamento para 
alocação de novas estações de tratamento em 
locais estratégicos. "Pode-se colocar área 
agricultável perto de grandes cidades para 
aproveitar o esgoto. Definir bacias experimentais 
em cada região do país seria excelente."  

Incorporação de novas tecnologias  

Ter especialistas atuando nas companhias de 
fornecimento e tratamento de água é outra medida urgente. Os processos convencionais 
de tratamento de água, como filtração, flotação e desinfecção com cloro não são mais 
suficientes. "Temos que instalar a nanofiltração e o uso de membranas", sugeriu 
Ivanildo Hespanhol, da Escola Politécnica da USP. A área de membranas para tratar a 
água está bastante desenvolvida e está ficando cada vez mais barata. "Quando estiver 
disponível, vai servir para podermos utilizar a água do mar", destacou o pesquisador. O 
reuso de água para a agricultura, em sua visão, deve ser mais difundido. "Precisamos 
nos preparar para o futuro, desenvolvendo agora tecnologia de reuso para fins potáveis", 
concluiu Hespanhol.  

Construção de séries históricas e adequação da legislação  

Para o Acadêmico Luiz Drude, da UFC, as universidades têm que ser capacitadas para 
prover séries históricas. "Não temos dados contínuos sobre qualidade de água com mais 
de dez anos", apontou.  

A legislação do país tem que considerar as características próprias de cada sistema 
aquático. "Levar em consideração a migração, as mudanças climáticas. No Nordeste 
estão sendo instaladas indústrias; o ambiente vai ser transformado", alertou Drude.  

Definição de eixos estruturantes  

Para o engenheiro químico Renato Ciminelli, o mais difícil é a mudança de 
comportamento. "Quando se fala em formação de pessoal, demanda do mercado e 
criação de ferramentas, tem que haver eixos estruturantes e esses têm que ter 
continuidade. A universidade não se propõe a isso; a liderança poderia ser da ABC."  
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Ricardo Hirata, do Instituto de Geociências da USP, gostou da proposta dos elementos 
estruturantes. "Institutos criados em cima de problemas ou de temáticas, grupos que têm 
dentro de si a interdisciplinaridade funcionando seriam núcleos onde deveria ser 
fomentada a pesquisa. Podem ser agenda para o país."  

Atualização dos currículos desde a educação básica  

A inserção de disciplinas sobre mudanças climáticas nos currículos é outra medida 
urgente, segundo o Acadêmico Luiz Martinelli. "É preciso preparar essa geração, 
porque eles vão viver em outro ambiente. Eles têm que estar alertados e preparados para 
isso".  

José Tundisi acrescentou que na Coréia do Sul, por exemplo, existem disciplinas de 
mudanças climáticas e impactos ambientais desde o ensino primário até o pós-
doutorado. Para ele, os cursos atuais não prevêem o longo prazo. "Os alunos não estão 
sendo formados com capacidade de análise estratégica. Temos que formar pessoas 
capazes de lidar com as incertezas."  

Novos cursos com perfil desejado  

No nível acadêmico, foi avaliado que é muito difícil mudar a estrutura dos cursos 
existentes, pois as próprias entidades bloqueiam as mudanças. "Temos que montar outro 
curso, ou modificar alguns existentes mais acessíveis", sugeriu Tundisi.  

De acordo com o fórum de especialistas, o curso deve ser montado a partir de elementos 
estruturantes: identificar as demandas e, em função delas, definir quais são as ações 
necessárias. "E devemos incorporar tecnologias de formação à distância", lembrou o 

Acadêmico.  

Eduardo Mediondo (foto ao lado), do Departamento de 
Hidráulica e Saneamento da USP-São Carlos, propôs a 
criação de um projeto piloto demonstrativo "dessa 
forma como queremos ensinar". Sugeriu um formato 
semelhante à uma cátedra Unesco ou a estruturação de 
disciplinas interinstitucionais. Tundisi destacou que é 
fundamental a incorporação de dimensões sociais e 
econômicas, além dos processos biogeofísicos ao 
currículo desse curso-piloto.  

Interlocução em prol da multidisciplinaridade  

Para Folegatti, deveria haver um mecanismo de valorizar os pesquisadores que 
interagissem com outras áreas. "Falta apoio do pessoal das Ciências Humanas e Sociais 
para lidar com a questão do diálogo com a população e gerir conflitos."  

Patricia Seppe, da Prefeitura de São Paulo, sugeriu que para associar os indicadores 
tradicionais físicos com os sociais e econômicos, o estabelecimento de grandes projetos 
para as regiões Norte e Nordeste do país pode ser um caminho.  

Investir em comunicação  
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A bióloga da UFSCar Odete Rocha alertou para a 
necessidade de ações concretas. "Há muitos anos 
tratamos desse tema, sabemos analisar e fazer 
propostas, mas não conseguimos promover as 
mudanças necessárias. Temos que agir rápido, 
elaborar material para as massas, divulgado pela 
internet e pela TV, da mesma forma como foi feito 
com a AIDS".  

Ela aponta caminhos."Comunicação feita de 
maneira simples, com veiculação eficiente. 
Conhecimento disponível, a partir de institutos e 
universidades, facilmente transmissível. A ABC 
pode tomar a frente, reunir instituições, 

encaminhar modelo de ensino e treinamento à distância para que, em cinco anos, 
tenhamos pessoal preparado e resultados concretos."  

Tundisi destacou o ponto principal que emergiu do debate."Todos enfatizaram novos 
paradigmas - seja em pesquisa,  em gestão ou em comunicação com a sociedade." 

 


