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A crise de abastecimento de água 

pela qual o Brasil vem passando ultima-

mente, e que atinge principalmente a 

região Sudeste, pode ter surpreendido a 

maior parte da população, mas não os es-

pecialistas em recursos hídricos. Há anos 

eles vêm alertando sobre esse risco, caso 

algumas medidas importantes não fos-

sem tomadas. Na verdade, a escassez de 

chuvas contribui para agravar o problema, 

mas não constitui sua razão principal.

O desrespeito ao meio ambiente e 

a exploração predatória surgem como 

aspectos importantes para a redução do 

volume e da qualidade da água em diver-

sos mananciais. Entre as práticas mais 

prejudiciais estão a destruição das matas 

ciliares, que protegem os cursos d’água 

contra o assoreamento e a erosão do solo, 

o desmatamento indiscriminado, o despe-

jo de dejetos e a captação irregular de 

água nos rios.

Para a professora do Departamento 

de Engenharia Hidráulica e Recursos Hí-

dricos da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), Edna Maria de Faria Viana, 

apesar de possuir grandes reservas de 

água, Minas corre o risco de ter que en-

frentar um racionamento devido à forma 

como tratamos nossos rios. O despejo de 

esgotos nos mananciais faz com que suas 

águas se tornem impróprias para o uso, 

elevando os custos com o tratamento e os 

valores a serem pagos pela população. “O 

certo seria tratar todo esgoto, residencial 

e industrial, de maneira a não contami-

nar os mananciais.  Com a despoluição 

dos rios, suas águas poderiam 

ser utilizadas para diversos fins”, 

afirma Edna Viana, que é doutora 

em Saneamento, Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos pela UFMG.

Outra ameaça nesse senti-

do é o sistema de outorgas, que 

se encontra no limite em alguns 

casos, como no Rio das Velhas e 

no Rio São Francisco. As outorgas 

são autorizações concedidas pelo 

poder público a preços mínimos 

ou até gratuitamente a indústrias, 

mineradoras, produtores rurais e 

outros tipos de empreendimentos. 

Em Minas Gerais, estima-se que, 

a cada segundo, mais de 220 mil 

litros de água bruta são captados 

de diversos cursos d’água, o que 

pode comprometer sua vazão em 

períodos de escassez de chuvas.

Falta de planejamento
O crescimento populacional 

nas últimas décadas e a deman-

da crescente por parte de alguns 

setores econômicos já evidencia-

vam a necessidade urgente de 

investimentos no setor. Como eles 

não foram feitos, o país chega em 

2015 com problemas de abaste-

cimento de água em mais da me-

tade de seus municípios, mesmo 

possuindo o maior potencial hídri-

co do mundo.

Esses dados constam no Atlas 

Brasil – Abastecimento Urbano de 

Água, publicado pela Agência Na- Solução para o abastecimento passa pela modernização da gestão
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Escassez de planejamento
Falta de investimentos nos sistemas de geração, transporte e
distribuição de água influenciam na atual crise de abastecimento no Brasil
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cional de Águas (ANA). Lançado em 2010, 

a obra é a consolidação de estudos rea-

lizados desde 2005 e já previa que 55% 

das cidades estudadas necessitavam de 

“investimentos em ampliações e ade-

quações de sistemas produtores ou no 

aproveitamento de novos 

mananciais, resultando num 

aporte de investimentos de 

R$ 22,2 bilhões”.

Segundo Edna Viana, 

os baixos volumes atuais 

dos mananciais de onde as 

águas são captadas para 

abastecimento não podem 

ser atribuídos apenas à 

estiagem. “Esse ciclo de 

escassez de chuvas já era 

previsto pelos meteorologis-

tas. A questão fundamental 

foi a falta de planejamento. 

Acreditou-se que grandes 

volumes de chuvas iriam 

ocorrer e resolver o proble-

ma. Porém, isso não acon-

teceu, o que acabou agra-

vando a situação. E ainda 

enfrentaremos todo o perío-

do de seca que está por vir”, 

lembra a especialista.

No plano nacional, a 

redução do volume de água 

nos rios e represas pode 

levar o Brasil também a um 

colapso energético, já que 

87% da energia elétrica 

produzida no país provêm 

das usinas hidrelétricas. 

As centrais termelétricas 

respondem por 10% e os 

reatores das centrais nu-

cleares de Angra dos Reis 

por apenas 3%. Nesse caso, 

também fica clara a ausên-

cia de planejamento e de uma visão de 

longo prazo. “Sem dúvida a falta de pla-

nejamento foi um fator determinante da 

atual crise de abastecimento. O setor hí-

drico e de saneamento ficou para trás no 

país com relação a outros, como o elétrico 

e o de telecomunicações, que receberam 

grandes investimentos e se expandiram”, 

afirma o professor João Abner Guimarães 

Júnior, da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN). Engenheiro civil 

e doutor em Hidráulica e Saneamento pela 

USP, ele ressalta a importância do plane-

jamento de longo prazo. “Para fazer frente 

ao aumento da demanda por água e ener-

gia elétrica, especialmente nas grandes 

cidades, é necessário elaborar um plane-

jamento para os próximos 25 ou 30 anos. 

Mas no Brasil, infelizmente, a tendência 

é de se ‘apagar o fogo’ nos períodos de 

crise e não se pensa numa estratégia para 

médio e longo prazo”, afirma.

Além da recuperação de rios e da 

cobertura vegetal, o crescimento da de-

manda exige investimentos urgentes na 

ampliação dos serviços de saneamento 

básico e na modernização dos sistemas 

de geração, transporte e distribuição de 

água. Segundo o professor João Abner, a 

falta desses investimentos por parte do 

poder público levou ao sucateamento de 

todo o sistema de gestão da água, agra-

vado ainda por outras questões, como 

a influência política. O especialista cita 

como exemplo o sistema Cantareira, que 

abastece a região metropolitana de São 

Paulo, que, segundo ele, tem quase 40 

anos e está obsoleto. Ele acrescenta ain-

da que o fato se repete em outras regiões 

do país. “Assim como ocorre no setor elé-

trico, deve haver uma segmentação dos 

investimentos no setor de água e sanea-

mento. E é preciso haver uma gestão com 

‘espírito privado’ ou até mesmo a privati-

zação de alguns segmentos, como o de 

produção e o de transporte de água. Já o 

setor de distribuição é mais sensível, pois 

envolve a questão social, que requer mais 

cuidado”, pondera.

Com o planejamento e a moderniza-

ção do sistema de gestão como um todo 

seria possível solucionar o problema do 

abastecimento de água nos grandes cen-

tros urbanos do país. A cidade de Nova 

York, a mais populosa dos Estados Unidos, 

com mais de oito milhões de habitantes, 

por exemplo, faz captação de água a uma 

distância superior a 100 km. De acordo 

com João Abner, isso poderia ser feito no 

Brasil, mas é preciso investir e planejar 

o sistema. “A indústria da água é a mais 

importante do mundo e o processo de 

expansão do sistema de abastecimento 

deve ser contínuo para atender à deman-

da dos diversos setores como a indústria, 

a agricultura, a mineração e a sociedade 

em geral”, defende o professor.

Com relação ao modelo de geração 

de energia elétrica vigente no Brasil, Ab-

ner acredita que ele deveria ser revisto. 

“A experiência com a energia nuclear, que 

é dominante na Europa e no Japão, ficou 

estagnada no Brasil e deveria ser retoma-

da”. Esse poderia ser, na sua visão, um 

contraponto à grande dependência do 

país em relação à produção hidrelétrica.

Além dos investimentos nos sistemas 

de captação, abastecimento e esgota-

mento sanitário, a professora Edna Viana 

destaca a necessidade de proteção dos 

mananciais como forma de aumentar o 

volume de água disponível. E considera 

também fundamental a realização de um 

trabalho de conscientização com a popu-

lação para que esta perceba a importân-

cia da preservação ambiental, especial-

mente da valorização do bem tão precioso 

que é a água.


