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Norman Gall, diretor executivo do Instituto Fernand 
Braudel de Economia Mundial, o qual é associado à 
FAAP, também é editor do Braudel Papers, no qual, no 
seu nº47, fez um relato profundo sobre o tema Água 
na China.
Aí vai uma síntese do problema que a poderosa China, 
hoje a segunda maior economia do mundo, enfrenta de 
acordo com o que escreveu o pesquisador Norman Gall: 
“A crescente escassez de água na China pode afetar 
tremendamente o seu crescimento e estabilidade. Nas 
palavras de Wang Shucheng, ex-ministro de Recursos 
Hídricos: ‘Lutar por cada gota de água ou morrer: esse 
é o desafio que a China enfrenta.’

O primeiro-ministro da China, Wen Jiabao, por sua vez, 
declarou: ‘A escassez de água ameaça intensamente a 
sobrevivência da nossa nação.’
Bem, com 19% da população mundial, a China possui 
apenas 6% da água doce do planeta. Os problemas de 
água na China são profundos e complexos, com várias 
causas, incluindo: 
1ª) Desvalorização, desperdício e uso excessivo. 
2ª) Rápido esgotamento dos grandes reservatórios 
subterrâneos acumulados ao longo de milhares de anos.
3ª) Erosão, desmatamento e assoreamento dos rios.
4ª) Deterioração da infraestrutura de irrigação. 
5ª) Poluição dos rios e lençóis freáticos por resíduos 
agrícolas, industriais e domésticos.

As megacidades da China têm cada vez mais habitantes, mas o grande 
problema é como suprir toda essa população com água potável.



A escassez de água é 
global, mas pode ser 
mais crítica na China do 
que em qualquer outro 
grande país.

Especialistas chineses dizem que a poluição é um 
problema tão grande quanto a disponibilidade física 
de água. Um terço da água que flui nos rios da China é 
tão poluída que é imprópria para qualquer uso, tanto 
para residências e indústrias quanto para agricultura. 
O Banco Mundial, por sua vez, alerta também sobre 
‘consequências catastróficas para as gerações futuras’ 
se não for alcançado um equilíbrio entre o uso e o for-
necimento da água. 
A escassez de água é global, mas pode ser mais crítica 
na China do que em qualquer outro grande país. Com 
97,5% da água do mundo contida nos oceanos salinos, 
o grosso da água doce é retido nas geleiras polares e 
nas montanhas. Menos de um terço de toda a água 
doce é potencialmente acessível em aquíferos, lagos, 
rios e pântanos.
Um novo estudo do McKinsey Global Institute (MGI) 
projeta que a demanda mundial de água quase se 
duplicaria em meio século começando a contagem em 
1980, com 3,2 trilhões de metros cúbicos (m3), para 6,3 
trilhões de m3 em 2030, com 65% desse crescimento 
impulsionado pela agricultura, 25% pela indústria e 10% 
pelo uso urbano. No entanto, salvo adaptação radical e 
muita inovação, o MGI parece cético sobre o alcance do 
nível projetado, enquanto metade da população mundial, 
em 2030, poderia estar vivendo em regiões que sofrem 
com escassez de água.

Escassez de água, perda de terras, redução e rápido 
envelhecimento da força de trabalho rural levantam mui-
tas questões sobre a política oficial de autossuficiência 
alimentar. A China perdeu 6% de sua área rural desde 
1997, graças à erosão, urbanização, projetos industriais 
e de infraestrutura. A escassez de água na China está 
se tornando um veículo de dependência mútua com o 
Brasil, que atingiu uma escala nunca antes contemplada. 
A diminuição da capacidade chinesa de alimentar sua 
população tende a aumentar a dependência com o 
Brasil como uma fonte de ‘água virtual’ sob a forma 
de abastecimento de alimentos, enquanto o Brasil se 
tornou dependente das exportações para a China para 
sustentar a sua atividade econômica e equilibrar suas 
contas internacionais.
Em 2004, o total das importações de ‘água virtual’ fei-
tas pela China foi de 78 bilhões de m3, o equivalente a 
11% das necessidades de água para a sua agricultura 
doméstica, chegando a 108 bilhões de m3 em 2008.  Em 
1995, os chineses produziram e consumiram 14 milhões 
de toneladas de soja. Em 2010, a China ainda estava 
produzindo 14 milhões de toneladas, mas consumiu 69 
milhões de toneladas, um quarto da oferta mundial!!!
O Brasil exporta uma grande parte da soja necessária 
para sustentar o consumo de porcos na China (metade 
do total mundial) e um mercado de carne que se tornou 
o terceiro maior do mundo ao longo de uma geração. 
As exportações para a China mudaram a estrutura da 
produção agrícola nas Américas, especialmente nos 
Estados Unidos das Américas (EUA), Brasil, Argentina 
e Bolívia. O comércio entre Brasil e China cresceu 50% 
anualmente desde 2006 e multiplicou-se por dez desde 
2002, chegando a cerca de US$ 80 bilhões em 2011.
A República Popular da China foi fundada em 1949, e, em 
1952, no seu primeiro tour de inspeção pelo país após 
décadas de guerra e revolução, o presidente Mao Tsé-
-tung, de pé, sobre uma colina com vista para o grande 
rio Amarelo, chamado de ‘Mãe da Civilização Chinesa’ 
perguntou a sua comitiva: ‘O que é preciso fazer para 
que as águas do rio Amarelo possam ser elevadas?’

O importante rio Brahmaputra, cujas águas a China pretende desviar...
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O rio Amarelo é praticamente o único no mundo que, 
devido à enorme carga de sedimentos transportada dos 
planaltos de Loess ao norte da China (mais de um bilhão 
de toneladas ao ano), aumentou com o tempo. Ao longo 
dos séculos, o assoreamento levantou o leito do rio Ama-
relo cerca de 10 m acima de sua planície de inundação a 
jusante em alguns lugares. Inundações frequentes e mu-
danças no curso do rio levaram à construção de diques 
extensos a partir do século VII a.C., agora chamados de 
‘a segunda Grande Muralha da China’.
Cortar florestas para limpar terrenos para culturas in-
tensificou a erosão e adicionou mais sedimentos aos 
rios. Durante séculos, canais e aterros foram reforçados 
muitas vezes, acumulando mais sedimentos. Quando o 
rio subia após chuvas pesadas ou os diques falhavam 
por falta de reparos, as águas transbordavam o canal 
assoreado para inundar a paisagem do entorno, um 
drama que se repetiu muitas vezes na história da China.
Em sua grande obra, Science and Civilization in China 
(Ciência e Civilização na China), Joseph Needham obser-
vou: ‘A engenharia hidráulica chinesa aprendeu na difícil 
escola dos vales do rio Amarelo, enfrentando problemas 
que mesmo a tecnologia moderna ainda não resolveu’. 
Desde 1949, tanta água foi desviada do rio Amarelo por 
projetos hidráulicos que o fluxo se enfraqueceu e não 
conseguiu mais carregar sedimentos corrente abaixo. Em 
anos secos, começando em 1972, o grande rio falhou 
em alcançar o mar. Em 1997, foi estabelecido um novo 
recorde quando o canal do rio Amarelo permaneceu 
seco por 226 dias, ao longo de 700 km desde sua foz 
na baía de Bohai.
Quando os comunistas chegaram ao poder em 1949, a 
China tinha apenas 22 grandes barragens. Desde então, 
com muitos sacrifícios, o país construiu 87 mil, tendo 
assim metade das 50 mil grandes barragens do mundo 
(com mais de 15 m de altura).
Ainda em 2007, o primeiro-ministro Wen Jiabao disse 
que a China, desde 1949,  retirou 23 milhões de pessoas 
para dar lugar a projetos hidráulicos, e que outro milhão 
deveria ser deslocado.
O clímax desses esforços foi a construção da barragem 
das Três Gargantas no rio Yangtzé, a maior usina de 
energia elétrica do mundo, com capacidade de 21 
mil megawatts. Para limitar o assoreamento e regular o 
fluxo do rio Yangtzé, quatro barragens foram planejadas, 

totalizando o dobro da capacidade de geração de energia 
de Três Gargantas.
Já líder mundial em geração hidrelétrica, a China 
busca ampliar mais ainda seus recursos hídricos em 
projetos que aumentaram muito as tensões com os 
países vizinhos, especialmente a Índia, devido aos pla-
nos chineses de barrar e desviar no Tibete as origens 
de grandes rios internacionais asiáticos: Brahmaputra, 
Mekong e Irrawaddy.
A China planeja construir a barragem de Mutuo na nas-
cente do rio Brahmaputra, no Tibete, para produzir 38 
gigawatts de eletricidade, aproximadamente o dobro da 
capacidade de Três Gargantas. 
Atualmente, no cenário internacional, 37 companhias 
estatais chinesas tocam mais de cem projetos de bar-
ragens em países em desenvolvimento. Hoje, das 20 
cidades mais poluídas do mundo, 16 estão na China. 
Além disso, de acordo com o Ministério de Recursos 
Hídricos da China, dois terços das 669 maiores cidades 
chinesas sofrem com a escassez de água, levando-as a 
aprofundar cada vez mais os poços nos aquíferos que 
constituem suas últimas fontes locais de abastecimento.
O bombeamento excessivo de águas subterrâneas fez 
com que a terra afundasse pelo menos 2 m em cerca 
de 50 cidades na planície norte da China, no delta do rio 
Yangtze e os planaltos no vale do rio Wei, perto de Xi’an, 
impactando uma área total de cerca de 100.000 km2.
Nas cidades de Pequim (com 20 milhões de habitantes) 
e Tianjin (13 milhões de habitantes), o abastecimento de 
água per capita caiu para 100 m3 em 2011, um décimo 
do valor de referência para escassez de água após 13 
anos de seca.
Pequim obtém dois terços de seus recursos através de 
dezenas de milhares de poços, extraindo águas subterrâ-
neas que estão rapidamente diminuindo. O afundamento 
das terras trincou encanamentos de água subterrânea e 
gás, debilitando os planos de triplicação do sistema 
de metrô de Pequim até 2020, que o tornaria o maior 
do mundo.
Em Xangai, onde vivem 25 milhões de pessoas, o afun-
damento começou nos anos 1920, mas foi contido na 
década de 1960 através de limites de bombeamento 
e recargas artificiais dos aquíferos – apenas para ver 
intensificar-se o afundamento de terras centrais nos 
anos 1990, quando o bombeamento de água em locais 
de escavação e a construção de cerca de cinco mil 
prédios sobrecarregaram a superfície da Terra acima 
dos aquíferos esvaziados. O afundamento de terra 
ameaçou o sistema ferroviário de alta velocidade, e, em 
2012, causou o colapso de 7 km de novas vias da rota 
Xangai-Pequim...
Em 1952, Mao Tsé-tung, ‘o Grande Timoeiro’, disse: ‘O 
sul da China tem muita água e o norte muito pouco. 
Devemos tentar emprestar um pouco a água do sul 
para ajudar o norte.’ Essa foi a inspiração para o mais 
complexo projeto hidráulico na história do mundo, com 
um custo de US$ 62 bilhões: o Projeto de Transferên-



cia de Água Sul-Norte (PTASN), para aliviar a escassez 
crônica de água das 500 milhões de pessoas que vivem 
na planície norte da China. O esquema era tão grandio-
so e caro que só foi lançado em 2001, em um esforço 
desesperado para salvar Pequim de sua crise de água. 
Os grandes rios da China, com nascentes nas montanhas 
do Tibete, na maior parte fluem de oeste para leste, en-
quanto o antigo sistema de canais ia do sul para o norte. 
O PTASN moderniza a rota do velho Grande Canal, uma 
das vias mais importantes do mundo, que se estendia 
por 1.800 km de Hangzhou, no sul, até os arredores de 
Pequim.
O problema da densidade populacional na China, sem 
dúvida, é crítico, sobrecarregando o seu já deteriorado 
ambiente físico. Assim, ‘insustentável’ tornou-se uma 

palavra de ordem no debate público sobre o que pare-
ce ser, para muitos na China, uma ameaça de impasse 
econômico e ecológico.
A China se defronta com um teste de adaptação à realida-
de de uma degradação radical de seus recursos naturais. 
O gerenciamento de longo prazo da escassez de água 
na China talvez, demande uma mobilização consensual 
de um esforço coletivo em uma escala vista pela última 
vez durante o Grande Salto para Frente dos anos 1950, 
que foi fútil e destrutivo.
Para ser bem-sucedido, um novo esforço coletivo envolve-
ria a mobilização pela causa da moderação, da sofistica-
ção técnica e do respeito às reivindicações da cidadania. 
A maneira com que esses assuntos forem administrados 
politicamente pode moldar o futuro da China.”


