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“A ESCASSEZ DE ÁGUA POTÁVEL, DRAMA DAS GRANDES 

CIDADES BRASILEIRAS” 

 

Eliane Iunes Vieira1
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

  

 O adensamento populacional, em concurso com o desequilíbrio ambiental, está 

tornando realidade, no Brasil, um drama que, até pouco tempo, não era levado a sério 

pelas autoridades governamentais e grande parte da sociedade. 

 As recentes notícias de esgotamento de reservas de água nas grandes cidades 

brasileiras são reflexo de anos de descaso e irresponsabilidade, tanto do poder público, 

quanto de toda a sociedade. 

 O que, em passado recente, era constante no sertão nordestino, a convivência 

com a dura realidade da seca, passou a afetar grandes cidades do sudeste brasileiro, 

principalmente no estado de São Paulo. 

 O crescimento desordenado, o adensamento populacional, a falta de 

investimentos em saneamento básico, as graves agressões ao meio ambiente e as 

omissões do poder público estão levando a população dos grandes centros a enfrentar 

sérios problemas com a falta de água tratada. Até mesmo a indústria, o comércio e os 

serviços estão sendo prejudicados com a situação. 

 Essa gama de problemas, paulatinamente, foi construindo esse trágico panorama. 

A discussão que se segue, procura levantar pontos que, há muito, já indicavam o 

desfecho que ora se enfrenta. 

 

 

                                                           
1 Advogada. Pedagoga. Professora da Faculdade Processus. Doutora em Educação pela Wisconsin 

UniversityExtension, QUE, USA. Mestre em Educação pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora – 

MG. 
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2. O ACESSO À ÁGUA TRATADA 

 Segundo alertou recentemente a Organização das Nações Unidas – ONU: ―um 

abastecimento de água regular e de qualidade ainda é uma realidade distante para 77 

milhões de brasileiros, uma população equivalente a todos os habitantes da Alemanha‖
2
. 

 

 De acordo com o Instituto Trata Brasil
3
 

 

O Brasil possui quase 13% dos recursos hídricos superficiais do 

planeta. No entanto, 73% deles concentram-se na bacia hidrográfica 

amazônica, onde mora apenas 4% da população brasileira; 

 34 milhões de brasileiros não tem acesso a água encanada; 

[...] 

 No Brasil a média de perdas de água na distribuição é de 36,9%; 

 A média de consumo de água dos brasileiros em 2012 foi de167,5 

litros por habitante ao dia (aumento de 4,9% com relação a 2011); 

 A região com menor consumo é a Nordeste, com 131,2 litros por 

habitante por dia; já a região com maior consumo é a região Sudeste, 

com 194,8 litros por habitante por dia; 

[...] 

 

 Ademais, as evidentes mudanças climáticas, verificadas atualmente, alteraram 

drasticamente o padrão de chuvas neste ano, em todo o país. Cheias expressivas na 

região norte e grave seca no sudeste. 

 Confirmando esse triste panorama, como ilustração, despontam os dados 

divulgados pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp)
4
, 

indicando que nos  

 

sete primeiros meses de 2014, a precipitação acumulada foi de 

57,65% do esperado, o que agravou a crise no abastecimento da 

Grande São Paulo. 

O único mês em que choveu mais do que a média histórica foi 

março: 193,3 milímetros contra a média de 184,1. 

 

                                                           
2 DIARIOWEB. ONU: 77 mi de brasileiros não têm água regularmente. Disponível em: 

<http://www.diarioweb.com.br/novoportal/Noticias/Geral/200021,,77+milhoes+no+Pais+nao+tem+agua

+regularmente,+diz+ONU.aspx>. Acesso em: 4.ago.2014. 

3 INSTITUTO TRATA BRASIL. Saneamento no Brasil. 

<http://www.tratabrasil.org.br/saneamento-no-brasil>. Acesso em: 2.ago.2014. 

4 PORTAL G1. Cantareira recebe 57% da chuva esperada em sete meses. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/08/cantareira-recebe-57-da-chuva-esperada-em-sete-

meses.html>. Acesso em: 4.ago.2014. 

http://www.diarioweb.com.br/novoportal/Noticias/Geral/200021,,77+milhoes+no+Pais+nao+tem+agua+regularmente,+diz+ONU.aspx
http://www.diarioweb.com.br/novoportal/Noticias/Geral/200021,,77+milhoes+no+Pais+nao+tem+agua+regularmente,+diz+ONU.aspx
http://www.diarioweb.com.br/novoportal/Noticias/Geral/200021,,77+milhoes+no+Pais+nao+tem+agua+regularmente,+diz+ONU.aspx
http://www.tratabrasil.org.br/saneamento-no-brasil
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/08/cantareira-recebe-57-da-chuva-esperada-em-sete-meses.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/08/cantareira-recebe-57-da-chuva-esperada-em-sete-meses.html
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3. A FALTA DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

 

 Seguramente, a falta de tratamento de esgotos que atinge grande percentual das 

cidades brasileiras contribui para dificultar a oferta de água tratada à população. A 

degradação de mananciais pela poluição de esgotos domésticos é um fator importante de 

encarecimento da adução e tratamento de águas potáveis, nas cidades brasileiras. 

 O Instituto Trata Brasil, que é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público formado por empresas com interesse nos avanços do saneamento básico e na 

proteção dos recursos hídricos do país, avalia que ―34 milhões de brasileiros não tem 

acesso a água encanada; 103 milhões de pessoas não estão conectadas às redes de 

esgoto; [e apenas] 38,7% dos esgotos gerados são tratados‖
5
. 

  Por sua vez, o Instituto HumanitasUnisinos, que é um órgão transdisciplinar da 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos, em São Leopoldo, RS, publicou 

entrevista com o presidente executivo do Instituto Trata Brasil, no qual destaca que, 

―em 2011, as 100 maiores cidades do país geraram mais de 5,1 bilhões de m³ de esgoto. 

Desses, mais de 3,2 bilhões de m³ não receberam tratamento. Significa que as 100 

maiores cidades jogaram cerca de 3.500 piscinas olímpicas de esgoto por dia na 

natureza‖
6
. 

 No mesmo sentido, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE, constantes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad 2012), 

confirmam que ―pouco mais da metade das residências no Brasil estão ligadas à rede 

coletora de esgoto [...]. São 35,8 milhões domicílios que contam com esse serviço, o 

correspondente a 57,1% de todo o universo investigado‖
7
.  

  Em 2007, com a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, foram estabelecidas as 

Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico. Com isso, ficou assentado que todos os 

municípios precisam elaborar seus Planos Municipais de Saneamento Básico e 

                                                           
5 INSTITUTO TRATA BRASIL. Saneamento no Brasil. Disponível em: 

<http://www.tratabrasil.org.br/saneamento-no-brasil>. Acesso em 4.ago.2014. 
6 INSITUTO HUMANITAS UNSINOS. Saneamento básico no Brasil: "Um cenário alarmante''. 

Entrevista especial com Édison Carlos. Disponível em:<http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/524625-

qos-servicos-de-coleta-e-tratamento-de-esgoto-ainda-sao-muito-precariosqentrevista-especial-com-

edison-carlos>. Acesso em 4.ago.2014. 

7 TERRA.Sustentabilidade -IBGE: 27 milhões de residências não têm rede de esgoto. Disponível 

em: <http://noticias.terra.com.br/ciencia/sustentabilidade/ibge-27-milhoes-de-residencias-nao-tem-rede-

de-esgoto,f3c251cd72c51410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html>. Disponível em 27.set.2013. 

http://www.tratabrasil.org.br/saneamento-no-brasil
http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/524625-qos-servicos-de-coleta-e-tratamento-de-esgoto-ainda-sao-muito-precariosqentrevista-especial-com-edison-carlos
http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/524625-qos-servicos-de-coleta-e-tratamento-de-esgoto-ainda-sao-muito-precariosqentrevista-especial-com-edison-carlos
http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/524625-qos-servicos-de-coleta-e-tratamento-de-esgoto-ainda-sao-muito-precariosqentrevista-especial-com-edison-carlos
http://noticias.terra.com.br/ciencia/sustentabilidade/ibge-27-milhoes-de-residencias-nao-tem-rede-de-esgoto,f3c251cd72c51410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/ciencia/sustentabilidade/ibge-27-milhoes-de-residencias-nao-tem-rede-de-esgoto,f3c251cd72c51410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
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promover a Regulação dos Serviços de Saneamento, por meio dos quais as cidades 

devem planejar e organizar seu futuro no campo sanitário. Infelizmente, a lei não é 

respeitada. Segundo o presidente-executivo do Trata Brasil, Édison Carlos
8
, 

 

existe a ideia de que obra enterrada não dá voto e os governos 

acabam priorizando outros setores. Por isso, os avanços em 

saneamento são lentos. Pesquisas mostram que se o País 

investisse de R$ 15 bilhões a R$ 17 bilhões por ano, em 2030 

todos os brasileiros teriam acesso a esgoto e água tratada. 

Entretanto, o investimento atual está entre R$ 7 bilhões e R$ 8 

bilhões por ano. Nesse ritmo, a questão só seria resolvida em 

2060.  

 

 Dessa forma, fica claro que o descaso e falta de investimento público contribuem 

para o desperdício dos recursos hídricos, cada vez mais escassos. 

 

4. A POLUIÇÃO DOS RIOS POR ESGOTOS INDUSTRIAIS E LIXO 

 

 A poluição hídrica é, segundo Luis Paulo Sirvinkas, ―a alteração dos elementos 

constitutivos da água, tornando-a imprópria ao consumo ou à utilização para outros 

fins‖
9
.  

 A poluição decorrente de resíduos industriais e lixo, nos grandes centros, é um 

problema que requer atenção especial. Nos rios são encontradas diversas substâncias 

poluentes, tais como detergentes, ácidos, amônia e metais pesados. Essas perigosas 

substâncias provocam o envenenamento das águas, provocando a morte da sua 

biodiversidade, tornando o seu uso extremamente perigoso à saúde. 

 A acumulação de resíduos sólidos nas margens dos rios é um grave problema 

ambiental. Na   Região Sudeste, com a escassez de chuvas e a reduzida vazão de rios 

importantes, ficou evidente a presença de lixo nas suas margens.   

 

                                                           
8 INSITUTO HUMANITAS UNSINOS. “Existe a ideia de que obra enterrada não dá voto e 

faltam projetos para saneamento básico”, diz especialista‖. Disponível 

em:<http://www.ihu.unisinos.br/noticias/506863—existe-a-ideia-de-que-obra-enterrada-nao-da-voto-e-

faltam-projetos-para-saneamento-basico-diz-especialista->.  Acesso em 4.ago.2014. 

9 SIRVINKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 201. 

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/506863
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 Também, a falta de aterros sanitários adequados, em flagrante desrespeito à 

legislação brasileira, contribui para a proliferação dos lixões a céu aberto em diversas 

cidades do país. Até mesmo a Capital Federal não destoa desse quadro sinistro, uma vez 

que o ―Lixão da Estrutural‖ continua como o destinatário dos resíduos sólidos coletados 

no Distrito Federal.  

 Outro efeito da poluição decorrente dos lixões – o chorume - causa dano 

irreparável aos lençóis freáticos. Essa danosa substância contamina as reservas hídricas 

subterrâneas, bem como as nascentes, afetando a qualidade da água. 

 Tais fatos tornam extremamente oneroso o tratamento e purificação dos 

mananciais de água potável, agravando o quadro de baixo investimento público em 

saneamento.  

 Os reflexos já são visíveis, principalmente no estado de São Paulo, no qual 

diversas cidades do interior já adotam racionamento. Na capital, a expectativa é que 

essa providência terá que ser adotada brevemente. 

 

5 – A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

 Dispõe a Constituição Federal de 1988
10

, no art. 225: 

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 

o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações. 

 

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao 

Poder Público: 

 

[…] 

 

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de 

ensino e a conscientização pública para a preservação do meio 

ambiente; 

                                                           
10 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 

2.ago.2014. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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[...] 

 

 A educação ambiental é fundamental para alteração desse quadro aterrador, com 

vistas a cessar o desperdício de recursos naturais tão escassos e essenciais para o 

desenvolvimento sustentável e melhoria da qualidade de vida da população. 

 

 

6. CONCLUSÃO  

 

 O contínuo desrespeito ao meio ambiente resultou em graves crises que vêm 

assolando o planeta em magnitudes nunca vistas.  As catástrofes naturais são reflexos 

dos graves danos impostos pelo homem à natureza.  

 No Brasil, o crescimento desordenado, adensamento populacional, poluição, 

falta de saneamento, irresponsabilidade empresarial, descaso e omissão do poder 

público levaram a essa confluência alarmante – a escassez de água em sua região mais 

rica e desenvolvida.   

 As lições dessa crise devem ser aproveitadas: a) a educação ambiental pode ser a 

força motriz para alterar essa situação; b) não é mais possível virar as costas para a 

necessidade de preservação ambiental, em todos os níveis; c) recursos naturais são 

escassos, caros e finitos; e d) a participação da sociedade organizada é essencial para a 

mudança, uma vez que poderá influir politicamente no sentido de que o saneamento 

básico e a preservação do meio ambiente devem ser prioritários. 
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