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ARTIGO 

 

Sim, vai faltar água! 

 

* Silvia M. A. Guedes Gallardo 

 

É a conclusão a que se chega quando o cenário atual de manejo dos recursos hídricos no país é 

analisado. É só questão de tempo pra saber qual será a área afetada: agricultura, produção de 

energia, indústria ou abastecimento humano. 

 A crise hídrica iniciada em 2012 parece ter dado trégua, especialmente no estado de 

São Paulo, onde voltou a chover conforme médias históricas. Entretanto, a análise de suas 

causas evidenciou que a falta de chuvas era apenas a ponta do iceberg. 

 Ficou claro que os investimentos até então realizados em infraestrutura hídrica foram 

insuficientes e que o aumento de demanda em regiões com menor disponibilidade de bacias 

demandava ações urgentes e inovadoras. 

 A questão ganhou especial relevo por estar alinhada de forma direta a um dos 17 

objetivos de desenvolvimento sustentável aprovados na cúpula da ONU, em 2015. Trata-se do 

ODS nº 6 - Garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos. 

 Especialistas do setor entendem que a solução virá de um conjunto de ações: 

investimentos em infraestrutura, controle de perdas nas redes de distribuição e gestão da 

demanda. 

 Os investimentos em infraestrutura têm por objetivo aumentar a disponibilidade de 

oferta. Nota-se que ainda são utilizados mais como paliativos aos problemas do que como 

medidas estruturantes. Em muitas vezes, falta planejamento ou decisão política que garanta 

sua execução com a devida antecedência. 

 Até pouco tempo e ainda hoje, há aqueles que pensam que o problema brasileiro mais 

grave é de saneamento, com isso o abastecimento de água fica relevado a segundo plano.  

De certa forma, os dois assuntos se correlacionam, já que o esgoto não tratado é lançado 

diretamente nos rios e represas, poluindo fontes de água que seriam próprias para 

abastecimento.  

Por muito tempo, não foram feitos investimentos relevantes no setor de abastecimento de 

água, com referência a novos sistemas de produção, adutoras, reservas e interligação de 

bacias, nos expondo a maiores riscos de não conseguir suprir as demandas existentes e 

crescentes.   
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É hora de se buscar novas tecnologias e novas fontes de financiamentos, já que os 

investimentos necessários são altos. 

Outra questão de urgente implantação é o controle de perdas nas redes de distribuição, 

melhorando a eficiência do sistema, como um todo.  

As perdas são conceituadas como físicas ou reais – computadas pela água perdida nas redes de 

distribuição e ramais devido a vazamentos; e perdas aparentes ou não-físicas – decorrentes de 

erros de medição, fraudes, ligações clandestinas, etc., onde a água é consumida, mas não é 

medida. 

Os últimos dados apresentados pelo SNIS – Sistema Nacional de Informações Sobre 

Saneamento, relativos a 2015, mostram que o índice médio nacional de perdas físicas é de 

37%, o que representa perda de 6,5 bilhões de m³ de água, por ano.  

No estado de São Paulo, o índice gira em torno de 33%, com significativa divergência entre os 

municípios, com variação entre 15%, nos melhores casos, e 70%, nos casos de maiores perdas.   

Muitos municípios ainda não possuem ações estruturadas de combate a perdas e algumas 

medidas necessárias são de longo prazo e implicam em dificuldades técnicas consideráveis, 

como as de intervenção em áreas densamente povoadas e com tubulação antiga; portanto, 

sem planejamento e investimento fica difícil garantir sua eficácia. 

Por outro lado, já é possível observar municípios que obtiveram êxito em medidas como 

manutenção preditiva de hidrômetros, novas instalações e substituições de hidrômetros 

antigos, instalação de macromedidores ao longo do sistema de distribuição, substituição de 

redes de ligação antigas e deterioradas e combate constante a vazamentos. Esses municípios 

tem conseguido diminuir as perdas em suas redes. 

Também é importante que as agências regulatórias acompanhem e cobrem de forma mais 

próxima o atingimento de metas propostas por estados e municípios, desde que devidamente 

equipadas para isso, com estrutura e equipes técnicas suficientes. 

Por fim, há a necessidade de gestão da demanda, através do controle do consumo per capita, 

conscientizando a população da necessidade do uso racional dos recursos, além do combate a 

fraudes e ligações clandestinas. 

Segundo a OMS, o volume recomendado de água para atender as necessidades diárias de um 

indivíduo é de 110 l/hab.dia. No Brasil, esse número está na média de 160 l/hab.dia, 

demonstrando que ainda há um grande percurso a se percorrer no sentido do uso consciente 

do recurso.  
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Tal mudança precisa ser incentivada de forma constante mediante educação sócio ambiental 

nas escolas, com a consciência de que estamos lidando com um bem finito e precioso. Nas 

nossas casas, podemos usar válvulas redutoras de pressão nas torneiras e de redução de vazão 

nas descargas, além de utilizar água de reuso, por exemplo.  

A importante lição aprendida é que temos em mãos um recurso que carece de gestão 

integrada por todos os atores envolvidos, para que possamos usá-lo de forma sustentável e 

racional. 

 

* Silvia M. A. Guedes Gallardo é Assessora-Técnica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP). 

 

 

 


