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redenciais não faltam ao engº Paulo Bezerril Júnior 
para questionar os antigos paradigmas que nor-
teiam a gestão de recursos hídricos do Estado de 
São Paulo e, por extensão, de todo o país. 

Sua militância tem sido decisiva, desde a apro-
vação da Lei 7.663 de 30/12/1991, que regulamen-

ta o artigo 205 da Constituição Paulista de 1989, instituindo a 
Política Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Integrado de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos de domínio do Estado. 

Logo a seguir, um decreto baixado pelo então governador Ores-
tes Quércia criava o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, esta-
belecendo o marco inicial dos novos fundamentos e instrumentos 
institucionais para a gestão das águas no país. Até que, no dia 30 de 
dezembro de 2005, foi publicada a Lei nº 12.183, que dispõe sobre a 
cobrança pela utilização dos recursos hídricos de domínio do Estado 
de São Paulo. Paulo Bezerril tinha absoluta convicção da urgência de 
tal medida. “Usado há mais de 50 anos em países como França, Ale-
manha, Espanha e Estados Unidos, este instrumento é comprovada-
mente o mais poderoso para a gestão racional dos recursos hídricos, 
com ampla participação da comunidade, desde o século passado.” 

Só que após essa vitória ele avançou ainda mais, ao passar a 
sustentar, mesmo contra as opiniões predominantes, ser o Estado 
de São Paulo bem aquinhoado por recursos hídricos. E mais: só 
o Rio Tietê, se fosse usado para abastecimento da cidade de São 
Paulo, já atenderia a demanda se não estivesse altamente poluído. 
“Ou seja, o recurso existe, mas temos que buscar água lá fora, 
e quanto mais longe, mais caro. Também temos tecnologia, as-
sim como recursos financeiros para tratamento, que deverão ser 
complementados por ações responsáveis, estimulando o uso par-
cimonioso da água e atribuindo a ela a conotação de commodity”. 
Mesmo porque, ressalta ele, “tudo que cada cidadão precisa é de 
dois litros diários de água doce para fins potáveis”. 

Em suas palestras, Bezerril costuma argumentar, para espanto 
da maioria: “Temos um patrimônio que não acabará nunca”. E, 
quando perguntado se vai faltar água em São Paulo, volta à carga: 
“onde existe dinheiro não falta água”. E no mundo, vai faltar água? 
Ele sugere que relaxem: “Jamais. Se admitirmos que dois terços do 
planeta é constituído de água, ainda que grande parte salgada, não 
há como faltar. E se isso acontecer, o homem já terá desaparecido 
há muito tempo da face da Terra”.

Ainda que a quase totalidade da água do planeta seja salgada, 
prossegue Bezerril, isso não importa. A seu ver, basta apenas dispor 
de tecnologias de tratamento, mesmo que de alto custo no início. 
“Senão vejamos: as ilhas do Caribe, Aruba, Curaçao e outras – todas 
elas são abastecidas com água do mar. É só pagar uma taxa. Somente 
Cuba chega a ter manancial. As demais não têm, são ilhas vulcânicas 
onde se tira a água do mar, que é dessalinizada e depois consumida.”

Para que essa prática passe a ser sustentável, propõe Bezerril, 
“é preciso também atribuir com urgência maior importância aos 
conceitos de conservação e de reúso”.

No entanto ele lamenta que até o momento, contrariando essa 
tendência, todas as propostas ainda pressupõem a reversão de ba-

cias hidrográficas como so-
lução, “apesar dos percalços 
políticos, institucionais e ambientais bem como dos elevados custos 
requeridos pelas obras e pela operação desses sistemas”. 

Para Bezerril o processo de recalcar grandes volumes de água 
de outras bacias para a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) 
– o que tem gerado grandes volumes adicionais de esgoto sem 
tratamento –, não pode mais ser aceito, tanto do ponto de vis-
ta econômico como do ambiental. “Com efeito, o custo de capi-
tal associado a novos sistemas, que seriam certamente dispostos, 
sem tratamento, nos já extremamente poluídos corpos hídricos da 
RMSP, tende a ser muito maior do que os gastos relativos aos sis-
temas já existentes, e agora poluídos. O custo por metro cúbico 
de água potável do ‘próximo’ projeto sempre será, certamente, de 
duas a três vezes o custo do anterior”, assegura. 

Historicamente, conta Bezerril, a política de importar água de 
bacias cada vez mais distantes remonta mais de 2 000 anos, mas 
essa prática primitiva continua sendo adotada nos dias atuais. Os 
romanos utilizavam os mananciais mais próximos e à medida que 
estes se tornavam poluídos por efluentes brutos, ou já não apresen-
tavam condições de atender a demanda, os governantes passavam 
a aproveitar a segunda fonte mais próxima – e assim sucessiva-
mente. O Império Romano construiu 11 aquedutos, totalizando 502 
quilômetros de extensão, restando ainda algumas ruínas em diver-
sas partes do Velho Mundo.

“Como se vê, continuamos cometendo os mesmos equívocos. 
A sistemática atual ainda é a mesma, resolvendo, precariamente, o 
problema de abastecimento, mas aumentando a poluição na região 
que recebe a água, em detrimento daquela que a fornece.” 

Diante disso, Bezerril aponta a necessidade de se adotar um 
novo paradigma, que substitua a arcaica versão romana. “É funda-
mental abandonar princípios ortodoxos ultrapassados, dando lugar 
a princípios como os de conservação e de reúso.”

No caso de São Paulo, ele sugere que de 70m³/s consumidos 
pela população da RMSP, aproximadamente 30m³/s sejam utiliza-
dos para fins potáveis e que os 40m³/s restantes possam ser subs-
tituídos por água de reúso, para o atendimento de fins domiciliares 
não potáveis, além dos demais usos urbanos também não potáveis. 
“Mas antes de tudo é preciso estancar o desenvolvimento desorde-
nado que existe no Estado”, conclui Bezerril, sem temer o risco de 
ser visto como contrário à atual tendência de sustentabilidade, “o 
que não seria verdadeiro”.

Bezerril é engenheiro civil e sanitarista formado pela Universi-
dade da Paraíba e mestre em saúde pública. Na década de 1990, na 
Cetesb, coordenou o grupo de trabalho que elaborou a minuta do 
projeto de lei da cobrança pelo uso da água em São Paulo. Foi supe-
rintendente do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), 
presidiu a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária (Abes), e vá-
rios comitês de bacias de âmbito nacional, tendo sido ainda diretor 
da Limpurb e secretário nacional de Saneamento no governo Collor. 
Também foi diretor da Agência Nacional de Águas (ANA), e de Obras 
Hídricas do Ministério da Integração Nacional, no governo Lula.
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Contra as velhas práticas,
novos paradigmas

Você conhece um espaço para realizar 
eventos corporativos cercado de área 
verde e com amplo estacionamento, 

na melhor região de São Paulo?

O Instituto de Engenharia é o único
local que oferece tudo isso

ao lado do Parque do Ibirapuera!

Restaurante – Capacidade para 
220 pessoas. Recém reformado, 
possui amplo espaço coberto 
com cerca de 300m2. 
Utilização para co� ee-break, 
coquetéis e jantares. Aberto ao 
público no horário de almoço. 

Auditório – Capacidade para 172 pessoas. 
Possui cadeiras estofadas, ar-condicionado, espaços 
reservados para cadeirantes e obesos. Equipado com três 
mesas centrais, púlpito, data-show, sistema wi-� , 
sonorização e microfones, TV LCD para retorno, e 
interligação com o espaço do mini-auditório para 
transmissão simultânea e cabine para tradução simultânea. 

Auditório – Capacidade para 172 pessoas. Galpão – Amplo espaço 
de 344m2, com copa 
exclusiva, voltado para 
exposições, festas 
corporativas, almoços e 
jantares.
Decoração ilustrativa.

Galpão – Amplo espaço 

Espaços de locação
A sede do Instituto de Engenharia dispõe de infraestrutura para a realização de eventos de
 diversos tipos. Sua localização, próxima ao Parque do Ibirapuera, é privilegiada, atendendo 
perfeitamente a todos os pontos da cidade. Dispõe de estacionamento pago no local, com 

capacidade para mais de 250 veículos, ambientes com ar-condicionado e equipamentos
 multimídia para aluguel.  Disponibiliza serviços de transmissão on-line (sob consulta).

Av. Dr. Dante Pazzanese, 120 – Vila Mariana
04012-180 – São Paulo – SP
www.iengenharia.org.br
eventos@iengenharia.org.br
Telefone: (11) 3466-9254 

Mini-auditório – Capacidade para 56 
pessoas, além de mais 3 salas com capacidade 
para 25, 39 e 40 pessoas, todas equipadas 
com tela de projeção, quadro branco, mesa 
central, cadeiras universitárias, data-show, � ip-
chart, sistema wi-� , sonorização, microfones, 
persianas black-out e ar-condicionado.
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