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Resumo: O foco deste trabalho é mostrar através de estudos e pesquisas realizadas, quais são 

as causas e as possíveis soluções, no âmbito ambiental, para a atual situação dos problemas 

referentes ao déficit hídrico em algumas cidades e estados do Brasil. Para atingir este 

objetivo, o trabalho se divide em alguns temas importantes: (a) Falta de planejamento dos 

órgãos públicos e privados na administração dos reservatórios hídricos e de saneamento 

básico; (b) Atividades antrópicas e degradação ambiental (MORAES, 2001); (c) O uso 

abusivo dos recursos hídricos pela população. O consumo de água aumenta cada vez mais, 

enquanto o volume de chuvas diminui. É muito clara a necessidade de existir uma 

conscientização das gerações atuais para com os recursos hídricos, pois estes recursos são 

finitos, a fim de se evitar o estresse máximo dos sistemas de reservatórios de água, cuja 

efetivação está prevista para um futuro muito próximo (MORAES, 2001). Existe também o 

problema de contaminantes emergentes que atingem níveis preocupantes na água que abastece 

várias capitais no Brasil e que podem afetar a saúde das pessoas em um futuro muito próximo. 

Compostos novos são frequentemente desenvolvidos pela indústria química e que estão 

presentes em remédios, drogas lícitas e ilícitas, hormônios sintéticos e pílulas 

anticoncepcionais juntamente ligadas às formas convencionais de tratamento que não filtram 

contaminantes emergentes, também se tornaram outro agravante para a essa equação. 
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Abstract: The focus of this work is to show through studies and surveys conducted, what are 

the causes and possible solutions in the environmental context for the current situation of the 

problems related to drought in some cities and states of Brazil. To achieve this goal, the work 

is divided into a few major themes: (a) Lack of planning of public and private agencies in the 

administration of water reservoirs and sanitation; (B) human activities and environmental 

degradation (Moraes, 2001); (C) The abusive use of water resources by the population. The 

water consumption is steadily increasing as the volume of rain drops. It is very clear the need 

for a awareness of present generations towards water resources, because these resources are 

finite, in order to avoid the maximum stress of water reservoirs systems, as predicted for the 

near future (Moraes, 2001). There is also the issue of emerging contaminants reaching 

worrying levels in the water supply of several capitals in Brazil and that can affect the health 

of people in the very near future. Through new compounds that are developed by the chemical 

industry that are present in drugs, legal and illegal drugs, synthetic hormones and birth 

control pills along linked to conventional forms of treatment that do not filter emerging 

contaminants also become another aggravating factor for this equation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil possui um décimo (1/10) de toda a água potável do mundo, porém possui a 

tendência desvantajosa de desperdiçar essa abundante reserva hídrica. Desde a década de 

1970, e mais acentuadamente na década de 1980, várias comissões interministeriais foram 

instituídas para obter maior controle sobre a questão hídrica, e em seguida a legislação 

ambiental foi aprovada (TUCCI, et al, 2000). No decorrer dos anos o desenvolvimento 

sustentável fez parte dos temas mundiais, fazendo com que o conhecimento sobre o 

comportamento ambiental causado pelas atividades humanas aumentasse (TUCCI, et al, 

2000). Segundo Moraes (2001), à medida que as populações e as atividades econômicas 

cresceram, as condições de escassez de água surgiram e se tornaram uma barreira ao 

crescimento econômico. Tucci, et al, (2000) afirmam que o desenvolvimento e a preservação 

dos recursos hídricos dependem de profissionais para execuções de variados projetos. Tal 

qual, a população deve se conscientizar para o uso adequado dos recursos naturais, mas isso 

não vem acontecendo nas grandes metrópoles do país. Os problemas no abastecimento de 

água e no saneamento são bem visíveis atualmente.  

Um estudo desenvolvido pelo Instituto Nacional de Ciências e Tecnologias Analíticas 

Avançadas (INCTAA), do Instituto de Química (IQ) da Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp) indica que a concentração de contaminantes emergentes atinge níveis 

preocupantes na água que abastece as principais capitais do Brasil e que milhões de pessoas 

podem ter a saúde afetada em um futuro próximo. 

 Os atuais sistemas de tratamento são convencionais e não há investimentos em novas 

tecnologias disponíveis, fazendo com que, além de todos os problemas de desperdício das 

empresas de saneamento em relação a distribuição, a água ainda contenha contaminantes 

emergentes que não são detectados pelo sistemas de tratamento utilizados. São vários 

alarmantes e problemas ligados aos recursos hídricos, o que nos fazem pensar sobre o porquê 

de não existirem projetos envolvendo as populações no debate da preservação de algo vital 

para nossa sobrevivência cmo os recursos hídricos. 

 

2. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

          Observamos que além do aumento do consumo da água nas cidades, também o 

desmatamento contribui para a redução do volume das chuvas, já que as florestas influenciam 

diretamente no regime das chuvas dos ecossistemas, pois retêm a água da atmosfera e mantém 



 

a umidade do ar, através da transpiração das plantas. Além de participar no ciclo hidrológico, 

a vegetação atua como um filtro para manter a qualidade da água. 

 Um levantamento da Fundação SOS Mata Atlântica em 2014 comprova a relação entre 

as florestas e a qualidade das águas. Dentre os 177 pontos avaliados pela Fundação, apenas 19 

(11%), estavam localizados em áreas protegidas e em áreas ciliares preservadas e com bons 

resultados.      

As empresas de saneamento básico no Brasil ainda desperdiçam 40% da água 

distribuída, conforme o Manual sobre Contratos de Performance e Eficiência para Empresas 

de Saneamento do Brasil, realizado pela GO Associados, a pedido da International Finance 

Corporation (IFC), uma instituição de desenvolvimento do Banco Mundial voltada ao setor 

privado.  Contudo, até onde a responsabilidade pela atual situação de déficit hídrico 

pertence somente aos governos e órgãos privados? Não teríamos alguma parcela de culpa por 

usarmos abusivamente os recursos hídricos? 

 O combate ao desperdício destes recursos, com a aplicação de técnicas mais eficientes 

de irrigação, o desenvolvimento de sistemas sanitários mais modernos, como às descargas 

econômicas, sem dúvida é um dos caminhos para controlar o desperdício. No entanto, 

sabemos que tais medidas interferirão na rotina das pessoas e na forma de operação das 

empresas. Por isso, a implantação de um programa de reeducação ambiental obrigatoriamente 

deve ser estendida às atuais gerações e a discussão destes temas, implementada com a 

população em geral e com órgãos competentes.  

 

3. CONCLUSÃO 

 

 Um dos caminhos para tentar solucionar o desperdício dos recursos hídricos é a 

conscientização das populações. Estamos tão acostumados a abrir a torneira e ver a água 

saindo, que nos esquecemos de que este recurso é finito. No entanto, mesmo sendo 

aparentemente uma solução barata e fácil na teoria, é difícil de aplicá-la à prática. 

 Tal dificuldade se dá ao fato de que essas mudanças afetariam diretamente na rotina da 

população, que em parte insiste em focar a responsabilidade nos órgãos competentes, e não 

alteram sua forma de pensar e agir, ignorando que a escassez de água é um problema real e 

que já afeta de forma grave vários lugares ao redor do mundo. Essa cultura dificulta à 

introdução de novas ideias, pois as mudanças comportamentais são fáceis apenas em teoria.   

 Sabe-se da existência do Código Florestal Brasileiro, que determina leis e normas para 

proteção dos recursos naturais. Mesmo existindo fiscalização e cobranças para o cumprimento 



 

dessas leis, ainda existem problemas na atuação de tal código. Primeiro, porque os 

proprietários e as empresas insistem em não respeitar tais leis com intuito de obter maiores 

lucros, sem se importar com as consequências causadas por suas ações. Segundo, porque os 

sistemas de fiscalização ainda são muito falhos e pouco rígidos. 

 Cremos que o caminho possível à solução desses problemas seria o aperfeiçoamento 

das políticas de fiscalização e maior rigidez na aplicação de multas e cobranças das mesmas, 

assim como o desenvolvimento de novas tecnologias de reaproveitamento de recursos 

hídricos.  

Certos países como Austrália, China e Índia passaram por problemas graves com a 

falta de água e tiveram que se adaptar criando medidas e soluções para o presente e futuro. 

Logo, se espelhar em países que passaram por problemas semelhantes, e que possuem 

tecnologias disponíveis, é uma necessidade para o Brasil, pois possui amplas condições de 

replicá-las e para resolver suas deficiências hídricas. 

 A escassez de água tem causado impactos no âmbito social, alterando a economia do 

pais, trazendo preocupações e perdas à agricultura, influenciando diretamente no comércio, 

provocando a alta dos preços e desvalorizando a moeda brasileira.  

Um assunto tão importante e necessário, e com uma grande variedade de possíveis 

soluções para implementação, como as que foram avaliadas, não podem deixar de ser pauta 

para discussões, principalmente por ser de suma importância e por atingir diretamente a vida 

de todos. 
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