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A escassez de agua em Salvador, com re-

Por que eliminar residues e a ideia eco·

du~ao de So% da oferta atual,

logicamente mais correta?

pode ocor-

rer em 70 a nos, caso o padrao de consu-

Sea gente pen sa em sustentabilida-

me nao mude. 0 alerta e do engenheiro

de, nao pode delegar a tarefa de tra-

Asher Kiperstok, 59, especialista em ges-

tar dos nossos residues. lsso repre-

tae ambiental, para defender a redu~ao

senta urn ganho econ6mico, ja que

do desperdicio tambem de energia. Pe-

residue e basicamente materia-pri-

ruano radicado no Brasil, o professor da

ma ou energia jogada fora . E e uma

Universidade Federal da Bahia coordena

solu~ao

a Rede de Tecnologias Lim pas, grupo de

biental porque o que chamamos de

estudos que propoe o uso racional dos re-

descarte de residues, como o emis-

de maior qualidade am-

cursos e a elimina~ao de sabras na pro-

sario submarino, nao e senao uma

du~ao

de empresas e institui~oes. "A so-

forma de relocar a polui~ao. Voce

lu~ao para a questao da sustentabilidade

apenas transfere o problema de Iu-

e maxi mizar o aproveitamento dos recur-

gar. Asolu~ao para a questao da sus-

sos", diz. Um trunfo eo programa Agua

tentabilidade e maximizar

Pura, que reduziu em mais da metade o

veitamento dos recursos .

0

apro-

gasto com agua na Ufba e esta sendo replicado no Centro Administrative da Bahia. Lei a os principais trechos da entrevis-

Pode dar um exemplo?
Vamos pegar o programa Agua Pura

ta, na integra no blog da Muito (revista-

da Ufba. Em qualquer livro de pro-

muito.atarde.com.br).

jetos de sistema de abastecimento
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de agua predial, vao dizer que as instala~oes

universitarias gastam soli-

tros por pessoa ao dia. A gente encontrou essa situa~ao e hoje estamos gastando 181itros, o que representa economia de 200 mil rea is por
mes

a universidade.

<<Sea gente pensa em sustentabilidade,
nao pode delegar a tarefa de tratar dos
nossos resfduos. lsso representa um ganho
economico. Resfduo e materia-prima,>

Nao acredito

que a gente mudou substancialmente a forma como usam a agua, o
que mudou foi a elimina~ao de desperdicios e perdas invisfveis.
A economia de agua e me nos complexa

aparelho ligado 24 horas.

ponto de vista tecnol6gico do que do

do que a de energia?

questao de comprometimento com

Cada uma tern suas peculiaridades.

a busca de solu~oes de sustentabili-

Aparelhos economizadores s6 tern

Os aparelhos estao evoluindo muito

dade, em vez de procurar solu~oes

efeitose houver uma gestao para co-

do ponto de vista operacional, o que

faceis colocadas comercialmente,
procurar as melhores solu~oes.

comportamental?

~

1
~
tl

E uma

Entao e mais facil diminuir o problema do

nhecer o que esta acontecendo. 0

possibilita maior controle. Mas s6 a

que voce nao me de, nao conhece. 0

tecnologia nao faz sentido. Em ge-

que nao conhece, nao controla . Tern

ral, quando ha o que se chama de ra-

A Rede de Tecnologias Umpas trabalha

muitos fabricantes de equipamen-

cionaliza~ao

com hemocentros. 0 que propoe?

do uso de energia nos

Temos convenio como setor de san-

tos que dizem: "Troca por uma val-

predios, com troca de equipamen-

vula com menor consumo". Em ge-

tos, em poucos meses os nfveis de

gue e hemoderivados do Ministerio

ral, nao compensa. Se voce, mesmo

consumo voltam ao que eram.

da Saude, que come~ou a implementar uma polftica de gestao de re-

sem trocar, facilita o conhecimento
do USO da agua pelos usuaries, OS nf-

Numa cidade quente como Salvador, e di-

veis de consumo caem antes de

ficil abrir mao do ar condicionado.

sfduos. Urn exemplo e a pratica descartar bolsas de sangue. Hoje, a bol-

qualquer troca . Para o usuario cons-

Voce acha dificil abrir mao do ar con-

sa de sangue e considerada um re-

ciente, a torneira normal e tudo que

dicionado? Muitas pessoas a cham.

sfduo perigoso, tem que ser autoclavada (esterilizada mecanicamente).

ele precisa. A outra, se estiver mal regulada, como ocorre em shopping
centers, obriga ao desperdfcio. Mui-

Acho que envolve maior planejamento.
Nessa sala em que n6s estamos (na

Gasta-se muita energia autoclavando. Mas por que se descarta uma

tas institui~oes tern trocado equipa-

Escola Politecnica da Ufba), nao tern

bolsa de sangue? Porque passou da

mentos sem regula-los.

ar condicionado. 0 que n6s fizemos

validade, nap por estar contamina-

aqui? (Kiperstok mostra venezianas

da. Uma bolsa, ate a meia-noite de

Egrande tecno-

hoje, pode ser usada. Ap6s uma ho-

0 que o consumidor domestico pode fa-

abertas na janela).

zer? Algumas atitudes fazem diferen~a?

logia isso? Elas nao abriam adequa-

ra vira resfduo perigoso? Qual peri-

Sem duvida. Cern litros de agua por

damente. 0 que fizemos foi for~ar a

goo horariotrouxe? Nenhum! Exis-

pessoa ao dia da para yiver bern.

abertura total, gerando ventila~ao.

tem interesses econ6micos na venda de autoclaves para o setor publico

Quem gasta mais tern desperdfcio. E

Num dia muito quente, ligamos o

necessario se ensaboar ou lavar lou-

ventilador. Tern pessoas aqui no pre-

e e muitofacil inserir preconceitos na

~a ~om

a torneira aberta? Acompa-

dio que trabalham em salas identi-

imprensa. Imagine voce passar em

nhe o consumo. Mais de 100 litros

cas e vao dizer que nao pod em abrir

frente a urn hemocentro e ver urn

por pessoa ao dia e muito.

mao do ar condicionado, mantem o

monte de bolsas de sangue no lixo.
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tern que se garantir e que o resfduo hospitalar chegue adequadamente. Por que o setor publico tern que gastar valores altfssimos no descarte do resfduo hospitalar? Dinheiro
que falta depois para evitar pontos de lixo na rua, que podem, este sim, se transformar em risco maior.
Em outros paises fa la-se muito sobre uma economia verde. Nos
EUA, ate por conta da crise econom ica. Recentemente, a China se
tornou lfder na produ~ao de placas de energia solar e helices de
energia e61ica. Por que no Brasil isso nao esta na agenda?
Se quisermos comparar EUA e Brasil, eles sao muito mais
sujos. Primeiro porque o consumo energetico per capita e 4
a 5 vezes maior que o brasileiro. A matriz e basicamente
queima de carbo no e petr61eo. Mas isso nao quer dizer que
nao podemos dar uma contribui~ao maior. Ha questoes que
chamam a aten~ao. No auge da crise econ6mica, quando o
presidente Lui a disse que o Brasil nao seria tao afetado, ele
tinha em mente polfticas para estimular a economia . Mas
nao da para inventar uma nova economia, tern que usar
instrumentos que existem. Os usados foram os incentivos
para a industria automotiva. Mas af as cidades pararam,
provocou-se urn impacto ambiental gigantesco, mais autom6veis, redu~ao da velocidade media, aumento de emissoes por quil6metro. Na hora que a gente come~ar a relacionar eventos dramaticos, como deslizamentos de t erra e
secas, ao nosso padrao de desenvolvimento, de repente
surjam bases para o governo implantar uma polftica em que
a responsabilidade ambiental seja urn valor procurado.
Pelo panorama conhecido pelo senhor, esse dia esta Ionge?
Na questao da agua, o desperdfcio principal na Regiao Metropolitana de Salvadore do sistema de abastecimento, que
perde em torno de 30%, 40% antes de a agua chegar nas
residencias. Nestas, perde-se metade, sem qualquer beneficia para os usuarios. Estamos falando de uma perda geral
de 60%, 70%. 0 setor publico nao da o exemplo. Acho que

A gente ten de a achar que e urn absurdo.
Exatamente. Vao dizer: "Vejam que descaso com a saude da

tern que haver uma polftica tarifaria que leve em conside-

popula~ao", como se doentes doassem sangue. Mas a se-

ra~ao o futuro. Para nossa regiao, os modelos climaticos

guran~a para o sangue ser de boa qualidade e enorme.

apontam uma pereniza~ao do fen6meno El Nino, que para
n6s significa secas mais frequentes e prolongadas. lsso esta

Epossivel simplesmente jogar as bolsas de sangue no lixo?

previsto no que o Paine! de Mundan~as Climaticas (da ONU)

Perfeitamente. Alias, todo resfduo sanitaria chamado de

tern publicado. Recentemente, pesquisadores da Ufba apli-

perigoso, se chegar corretamente acondicionado ao aterro

caram o modelo eli matico mais pessimista a tres bacias hi-

sanitaria, pode ser jogado sem nenhum problema. 0 que

drograticas da Bahia: uma no cerrado, a do rio Paragua~u e

~---~~··=··=~=-=-~·~~======================
-==
--=
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a do rio Pojuca. 0 resultado aponta
para a redu~ao da vazao media do
Paragua~u, num horizonte de

70

anos, de 80% da agua. Ou seja, terfamos s6 20% . Mas o que esta acontecendo e pior que 0 cenario pessimista. As emissoes de carbo no estao
maiores que no modele usado. Parece irreversfvel, tudo aponta para
nos prepararmos para essa mudan~a

que, quase seguramente, vai vir .•

Esse ceniirio pode mudar a depender das
politicas publicas adotadas?

((Para nossa regiao,
os modelos
climaticos apo ntam
uma pereniza~a o do
fen6meno El Nin o,
que significa seca s
mais frequentes e
prolongadas,,

t icas, que nao parecem visfveis a curta e media prazos . Qual a postura
adequada? Primeiro, acompanhar
os esfor~os de modelagem do futuro
enos adaptar. Enquanto isso, vamos
tomando medidas para minorar o
problema. Teremos que usar a agua
do mar se continuar o consume que
esta . Hoje, o encargo energetico da
Embasa por usuario e de 0,83 kWh a
cada metro cubico. No caso da dessaliniza~ao e 3,6 kWh, quatro vezes

maior. De onde vai vir essa energ ia?
Podemos ter que queimar petr61eo

0 problema e irreversfvel. Pode-se

e piorar o problema . Ou entao racio-

minorar sua taxa de crescimento.

nalizamos o consume. Essa segunda

Mas isso implica em mudan~as dras-

o p ~ ao imp li ca numa a~ao ja. <<

