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Resumo
Nos tempos recentes temos vivenciado possíveis efeitos relacionados ao aquecimento global
de forma cada vez mais severa. O ciclo hidrológico, mais sensível a tais variações, tem sido
afetado de forma mais intensa em algumas regiões. Secas mais intensas e imprevisíveis
requerem ações governamentais de mitigação e prevenção em diferentes níveis. Este artigo
analisa os papéis de dois governos para enfrentar tal problema: São Paulo e Califórnia (EUA). A
comparação entre as ações (e inações) busca refletir sobre os instrumentos de política
ambiental utilizados e o potencial de ações tomadas em países com realidades distintas.
Introdução
O mundo está enfrentando em 2014-15 um de seus anos mais incomuns no clima. Invernos
mais severos no hemisfério norte, verões mais intensos e secas em países tropicais com
temperaturas históricas sendo alcançados. As alterações climáticas nos permite refletir sobre o
papel governamental para resolver tais questões. Um dos recursos mais importantes e
sensíveis a tais eventos sazonais extremos está relacionado com o abastecimento de água.
Grandes áreas urbanas têm forçado cada vez mais a engenharia para fornecer soluções de
água de forma eficiente. No entanto, os limites ecológicos locais e globais tem demonstrado
que, em certas partes do mundo, há sérios problemas em lidar com a questão do clima como
tendo um padrão previsível e regular.
O objetivo deste artigo é fazer uma comparação entre duas regiões que estão sofrendo
restrições com a seca: o estado da Califórnia, nos Estados Unidos e São Paulo, no Brasil. A
importância econômica de ambos os estados e a gravidade da crise com possíveis impactos em
âmbito nacional e global nos dá uma oportunidade para analisar como esta crise tem sido
tratada à luz da governança ambiental. Certa ênfase será dada às águas subterrâneas, devido à
sua grande importância para a Califórnia e seu uso negligenciada em São Paulo.
De acordo com Hall et al (2014), a adaptação à variabilidade hidrológica envolve três “I”:
instituições, infraestrutura e informação. O gerenciamento dos riscos de eventos imprevisíveis
está profundamente interligado dentro destas variáveis, com várias funções de cada um deles.
A compreensão dos vínculos entre eles e os possíveis resultados de um arranjo institucional
particular é um requisito para uma boa governança. Vatn (2010) define governança como
sendo o estabelecimento de metas, definição de regras de como atingir estes objetivos e
controle sobre os resultados. No caso da criação de um novo instrumento de política há o
estabelecimento de um novo arranjo institucional, criando novas instituições e modificando
antigas. As instituições de modo geral são as regras que governam o que fazer em uma
determinada situação (Ostrom, 1990). Eles atuam como filtros que norteiam a ação humana
de forma decisiva, moldando a maneira que a natureza e o ambiente é percebida e tratada
(Young, 2002).
São Paulo: aspectos políticos de uma crise ambiental
O estado brasileiro mais populoso e rico está enfrentando sua pior crise hídrica em sua
história, com efeitos deletérios sobre suas atividades econômicas e população. Responsável
por cerca de 40% do PIB brasileiro, a região metropolitana de São Paulo, abastecida por um
conjunto de sistemas produtores de água é o retrato mais fiel desta crise, sofrendo com

restrições no abastecimento (principalmente na periferia) e incertezas quanto ao próximo
período da estiagem. O sistema Cantareira, o maior destes sistemas, tem ocupado diariamente
o centro das preocupações da população. Com níveis históricos cada vez mais baixos, o risco
de um colapso da região ainda se faz muito presente.
A gestão hídrica brasileira possui distintos níveis de governança, tendo teoricamente o comitê
de bacia um papel central. Entretanto, durante esta crise surgiram algumas questões centrais
sobre tal papel. A atuação duvidosa da SABESP (empresa público-privada que possui a outorga
do sistema), em conjunto com os órgãos de regulação demonstraram o papel limitado dos
comitês em situações extremas. O descumprimento da empresa de uma série de
requerimentos para redução da dependência do Cantareira colocou um holofote sobre o
modelo de governança adotado, ao mesmo tempo em que premia seus acionistas, e privilegia
empresas com contrato de demanda firme, pune a população com medidas de racionamento
velado e deixa de fazer investimentos necessários. Questiona-se, portanto, se a lógica privada
de maximização do acionista é a melhor forma de arranjo para um bem vital.
As eleições estadual e federal do último ano maquiaram a severidade da crise, afetando e
distorcendo as informações disponíveis à população. Ao tratar sempre a crise como uma
questão técnica e de engenharia. As principais medidas anunciadas consistem em sua maioria
ligadas de obras gigantes de infraestrutura, não focando muito no caráter informativo ou de
restauração ecológica (lembrando que há um grande déficit de áreas ripárias).

Califórnia: longo histórico de seca
Em contraste a abundancia da água superficial em São Paulo, cerca de 85% da população
californiana depende de água subterrânea, ao mesmo tempo em que a legislação estadual
sempre foi a mais branda do país. Os aquíferos provem de 30 a 40% da oferta de água nos
anos normais, elevando para 60% em anos de seca.
O Vale Central Californiano produz uma larga parcela dos hortifrútis do país e mais de 25% da
produção nacional de alimentos, resultando em sobre-exploração do aquífero. O nível dos
aquíferos estão seriamente limitados. A superexplotação do aquífero raso tem forçado as
fontes municipais a importar água a preços extremamente elevados. Algumas fontes foram
esgotadas, ameaçando ecossistemas dependentes. Com algumas exceções, a legislação não
requeria dos usuários que reportassem quanto bombeavam, e os acessos públicos aos dados
de perfuração eram altamente restritos. Os produtores estão retirando mais água do solo do
que a chuva e o degelo conseguem recarregar os aquíferos.
Uma nova legislação dá mais poder às agencias para restringir o bombeamento, fechar fontes
e impor multas e punições em produtores que descumprirem as novas regras. No entanto, tal
lei dá um prazo bem elástico para que criem e iniciem os planos de gestão.
Conclusões preliminares
Comparando-se as ações tomadas pelos dois estados, vemos abordagens diferentes para
problemas semelhantes. Podemos argumentar que a Califórnia coloca mais ênfase em
medidas informativos e institucionais, tendo uma janela de oportunidade para criar mais
regras e tentar obter mais controle sobre recursos, principalmente relacionadas às águas
subterrâneas. Em sentido oposto, as políticas de São Paulo concentram-se mais em medidas
de infraestrutura, tratando a crise como um problema de engenharia, não colocando ênfase na

parte ecológica ou institucional. A demora em reconhecer a gravidade do problema e o cenário
político efervescente durante as eleições demonstra ainda a imaturidade das instituições
políticas e ambientais.
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