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estiagem ameaça

Estudos da ONU mostram que, nas primeiras décadas do
século XXI, um terço dos países do mundo enfrentará
escassez de recursos hídricos. O Brasil, apesar de ser o país
com a maior disponibilidade desse recurso, terá os mesmos
problemas se não tiver uma política consistente de
aproveitamento sustentável das suas águas

planeta água
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A
crise energética pela qual
o Brasil passa, atualmente,
parece soar como o pre-
núncio de outra, de di-
mensões tão grandes e efei-
tos tão devastadores quan-

to os da primeira: a crise da água. As notícias
sobre o volume reduzido dos reservatórios
das hidrelétricas e o questionamento sobre
de quem seria a água dos reservatórios das
usinas a serem privatizadas trouxeram à tona
questões antigas, que, volta e meia, emergem
e mobilizam a opinião pública. De quem é o
domínio da água? É possível a gestão integra-
da dos recursos hídricos, tendo em vista seus
múltiplos usos? No planeta água, o planeta
azul, a água é  mesmo abundante e suficiente
para atender às necessidades humanas?

Oceanos e mares respondem por 97,20%
da água existente. Dos 2,80% restantes, que
correspondem à água doce, 2,15% referem-
se às geleiras e calotas polares, principalmen-
te na Antártica e na Groenlândia. Mesmo que
fosse possível liberar essa água, sua utilização
não seria viável, pois isso significaria a eleva-
ção do nível do mar em até 90 metros, inun-
dando cidades e áreas cultivadas em todos os
continentes. Resta, então, 0,65% de água
doce, sendo que 0,31% constitui-se de águas
subterrâneas situadas em profundidades na
crosta terrestre inacessíveis à nossa tecnologia.
Temos, finalmente, apenas 0,34% da água
existente no planeta como água aproveitável,
distribuída pelos rios, riachos, lagos e
aqüíferos subterrâneos acessíveis.

�A água, tida classicamente entre nós como
recurso natural renovável, conforme aprende-
mos nos bancos escolares, é, na verdade, finita
e vulnerável. Se a água é renovável, ela o é
apenas no plano global, pois, localmente, não
tem capacidade própria de se renovar nas con-
dições de uso que a sociedade requer. Essa fal-
sa cultura da abundância de água nos levou a
uma atitude perdulária e acomodatícia. Hoje
vivemos um momento dramático em muitos
lugares por causa da imprevidência, da
irresponsabilidade nossa, social�, opina o pro-
fessor Paulo Afonso Romano, consultor da
Organização dos Estados Americanos (OEA).
A água, acrescenta Romano, tem característi-

cas similares às do sangue em nosso corpo.
�Poder-se-ia dizer que é o sangue da terra. Se é
muito fácil aferir, pela análise do nosso san-
gue, se temos boa saúde ou não, o mesmo ocor-
re com a água. Não há como dizer que um
corpo d�água esteja morto ou maltratado e a
sociedade esteja com a vida desejável e em um
bom padrão de qualidade, até porque, se con-
taminada, a água levará doença não só ao cor-
po humano, mas também ao corpo social�,
afirma.

A Organização das Nações Unidas
(ONU) informa que, nas primeiras décadas
do século XXI, um terço dos países do mun-
do enfrentará escassez de recursos hídricos.
Em termos absolutos, o Brasil é o país com
maior disponibilidade desses recursos, que são
da ordem de 12% do total mundial. Mas, em
termos de disponibilidade por habitante, o
Brasil deixa de ser o primeiro para ser o 23º
país mais bem servido de água. A ONU defi-
niu a quantidade de mil m3 por habitante e
por ano como o mínimo necessário para o
ser humano viver em condições razoáveis. O
Brasil tem a disponibilidade de cerca de 35
mil m3 anuais por habitante nos rios e mais 5
mil m3 de águas subterrâneas. A distribuição
desses recursos é, no entanto, desigual. O rio
com maior volume de água no mundo, o
Amazonas, corre na região menos povoada
do País. No Nordeste, onde a população é
bem maior, a disponibilidade de água é mui-
to menor.

Além dessa distribuição desigual, existe o
problema da degradação dos recursos
hídricos, que remonta à colonização portu-
guesa no Brasil. São mais do que conhecidas
as conseqüências do garimpo desenfreado
daqueles tempos, além de, mais recentemen-
te, do desmatamento das matas ciliares, dos
reflorestamentos indiscriminados, da polui-
ção advinda dos esgotos domésticos, dos
efluentes industriais e do uso intensivo dos
insumos químicos na agricultura, bem como
da ação sem critérios e sem planejamento do
homem sobre a natureza. Todas essas situa-
ções contribuíram para, ao longo de anos e
anos, desenhar-se um quadro preocupante
com relação aos recursos hídricos no Brasil.
No esforço de desenvolvimento do País, in-
tensificou-se o uso desorientado das bacias
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hidrográficas, sem atenção aos seus vários
usos, como irrigação, abastecimento, produ-
ção de energia, navegação, lazer, pesca e ati-
vidade industrial.

Minas Gerais ocupa, no Brasil, uma posi-
ção estratégica no que diz respeito aos recur-
sos hídricos. Conhecido como a �caixa d�água
do País�, o Estado abriga 17 bacias
hidrográficas, sendo as nove maiores as do
São Francisco, Grande, Paranaíba, Doce,
Jequitinhonha, Paraíba do Sul, Mucuri, Par-
do e São Mateus. A Bacia do Rio São Fran-
cisco é a maior delas e abrange 242 municípi-
os de seis regiões do Estado. Segundo dados
da Revista �Águas de Minas�, de abril de 2000,
Minas tem, no entanto, alto potencial
poluidor, como segundo maior parque indus-
trial do País e de intensa atividade
mineradora. Pelo Índice de Qualidade das
Águas (IQA), sem considerar os elementos
tóxicos, a maioria das bacias ainda tem quali-
dade �satisfatória�, uma ínfima parte possui
qualidade �boa�. Em situação �muito ruim�
estão a Bacia do Rio das Velhas e o Rio Betim,
afluente do Paraopeba, que vai dar no São
Francisco. Mas esse quadro não chega a ser
animador, segundo destaca a revista. Consi-
derando os elementos tóxicos, a contamina-
ção atinge quase 80% das águas.

Água deve ser questão �geologizada� � Para
problemas tão conhecidos com relação aos
recursos hídricos, algumas propostas de so-
lução passam pela atitude de �geologizar� a
questão da água, segundo o professor Edésio
Teixeira de Carvalho, do Instituto de
Geociências da UFMG. �Do ponto de vista
da gestão, temos observado que, na constru-
ção, na agricultura ou em outras atividades
humanas, não são consideradas as caracterís-
ticas hidrogeológicas distintas das formações
geológicas, como a infiltração da água, seu
armazenamento e sua descarga lenta através
do sistema. A água não tem autonomia, ela
está agregada à terra. Não levar em conta esse
aspecto é como querer discutir sangue sem
discutir as outras condições do corpo huma-
no�, opina.

Exemplo dessa atitude de �geologizar� a
questão da água é o trabalho que vem sendo
desenvolvido por geólogos de Minas Gerais

e São Paulo de mapeamento dos lençóis sub-
terrâneos da Região do Vale do
Jequitinhonha. Pesquisadores da UFMG e da
USP trabalham em parceria no projeto de-
nominado �Hidrogeologia do Médio
Jequitinhonha�, que conta com recursos pú-
blicos da Fundação de Apoio à Pesquisa do
Estado de São Paulo (Fapesp). Matéria veicu-
lada pelo jornal �Valor�, em maio deste ano,
relata que a água do subsolo do Vale do
Jequitinhonha costuma ser inadequada para
o consumo humano, pois contém sais em
excesso. Mas poderá ser uma alternativa para
alimentar a agricultura da região, descobrin-
do-se, a partir do mapeamento, quais são os
cultivos favoráveis para o solo da região. Os
geólogos também trabalharão juntos em ou-
tro projeto para perfuração de poços e im-
plantação de técnicas de captação e
armazenamento de água da chuva. A idéia,
segundo a reportagem, é transformar os Mu-
nicípios de Francisco Badaró e Jenipapo de
Minas em uma região-piloto de técnicas de
armazenamento de água de chuva.

O secretário de Estado do Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Sustentável, Paulino
Cícero de Vasconcellos, informa que o gover-
nador Itamar Franco autorizou a Secretaria
de Estado das Minas e Energia e a Companhia
de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) a
desenvolverem um projeto de mapeamento
geológico que será, ressalta Paulino Cícero, o
mais importante elemento para a gestão e o pla-
nejamento dos recursos hídricos no Estado. De
acordo com ele, o projeto introduz um elemen-
to novo nas preocupações oficiais: os estudos
não só das águas superficiais, mas também de
hidrogeologia. Já foram feitos a catalogação e o
georeferenciamento de todos os poços
artesianos existentes ao longo de 220 mil km2

da Bacia do São Francisco, o recolhimento das
águas e a análise química, física e bacteriológica
das amostras, constatando-se elevado percentual
de comprometimento por coliformes fecais. Os
estudos levam em conta a natureza e a qualida-
de das águas, a presença de sedimentos, materi-
ais orgânicos, metais pesados e produtos quí-
micos que as lavouras, ao longo do rio, vão
deixando nos corpos d�água. Esses dados, des-
taca Paulino Cícero, são ponto de partida para
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O Brasil é o país com
maior disponibilidade
de água, da ordem
de 12% do total
mundial. Mas, em
termos de
disponibilidade por
habitante, o Brasil
deixa de ser o
primeiro para ser o
23º país mais bem
servido de água
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se planejar uma política oficial de recursos
hídricos. �É preciso informação para a tomada
de decisões gerenciais�, afirma. Segundo ele, não
é por outra razão que hoje todos os rios e baci-
as do Estado estão sendo monitorados pelo Ins-
tituto de Gestão das Águas (Igam) e pela Fun-
dação Estadual de Meio Ambiente (Feam).

Duas tarefas são essenciais e urgentes para
Minas Gerais, acrescenta o secretário. A pri-
meira é a recomposição do patrimônio flo-
restal, que vem sendo devastado pela
imprevidência da economia do Estado ao lon-
go de praticamente dois séculos. �Desde o
começo do século XIX, quando, no Morro
do Pilar, o intendente Manuel Ferreira da
Câmara de Bittencourt e Sá começou a fabri-
car ferro e a devastar as matas ciliares para a
produção de carvão, o machado e, mais tarde,
as motosserras foram lavrando, de maneira
impiedosa, as nossas florestas. É fundamental,
então, uma ampla recomposição, pois é ela que
garante a percolação das águas para a recom-
posição dos aqüíferos�, afirma Paulino Cícero.
A percolação é a operação de passar um líqui-
do através de um meio para filtrá-lo ou para
extrair substâncias desse meio.

A segunda vertente do trabalho diz res-
peito ao tratamento da água � carregada de

metais, de produtos químicos, de resíduos
sólidos e, especialmente, de material orgâni-
co. �Desde que Belo Horizonte foi criada, há
103 anos, estamos jogando todos os dejetos
sanitários da Capital e da Grande BH no cor-
po d�água, sem tratamento�, lembra Paulino
Cícero. Por isso, acrescenta, a Companhia
de Saneamento do Estado de Minas Gerais
(Copasa) está aplicando R$ 80 milhões nas
obras da Estação de Tratamento de Esgoto
(ETE) do Rio Arrudas, entre a Capital e
Sabará. Essa é a primeira estação de tratamen-
to de esgoto para a Grande Belo Horizonte,
que terá biodigestores capazes de conter até
24 mil m3 de resíduos sólidos recuperados dos
esgotos da cidade, recolhendo 80% dos esgo-
tos sanitários da região metropolitana � a
meta leva em conta também a construção da
ETE do Ribeirão do Onça.

Legislação avançou � Essas e outras ações
de governo relativas ao gerenciamento dos
recursos hídricos não podem estar
desconectadas dos preceitos legais sobre o
assunto, devendo sempre se inspirar neles.
Um dos marcos da legislação é a Lei Federal
nº 9.433, de 1997, que instituiu a política
nacional de recursos hídricos e criou o siste-

Dos 70% da população que possui casa, quase metade não é servida por redes de esgoto
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ma nacional de gerenciamento de recursos
hídricos. A norma estabelece que a água é
um bem de domínio público e um recurso
natural limitado, dotado de valor econômi-
co. Esse valor econômico é enfatizado, entre
outros, pela procuradora-geral do Estado,
Carmem Lúcia Antunes Rocha, que classifi-
ca a água como �ouro branco�, um elemento
que tanto pode provocar guerras quanto pro-
mover a paz. �O debate sobre a água, hoje,
aproxima-se do debate a respeito do petró-
leo, ocorrido há alguns anos. É um bem es-
tratégico; não se vive sem ele�, acrescenta
Luiz Gonzaga Ulhoa Tenório, presidente da
Federação Nacional dos Urbanitários (FNU),
entidade que representa os trabalhadores de
saneamento ambiental, energia elétrica, gás
canalizado e meio ambiente.

Além da ênfase no valor econômico da
água, a Lei Federal nº 9.433, de 1997, deter-
mina que a gestão dos recursos hídricos deve
sempre proporcionar o uso múltiplo das
águas, considerando a bacia hidrográfica e a
unidade territorial para a implementação da
política nacional de recursos hídricos e a atua-
ção do sistema nacional de gerenciamento de
recursos hídricos. A Agência Nacional de
Águas (ANA), criada no final de 2000 e que
começou a operar este ano, é a autarquia vin-
culada ao Ministério do Meio Ambiente que
tem como objetivo implementar o sistema
nacional de gerenciamento de recursos
hídricos, além de cuidar diretamente dos rios
de domínio da União. Cabe também à
autarquia articular sua atuação com a dos
órgãos estaduais no sistema de outorga de
direito de uso das águas, bem como estimu-
lar a organização dos atores que vão decidir
as principais questões vinculadas ao uso dos
rios integrantes dos comitês de bacia.

A gestão deve ser, acrescenta a norma, des-
centralizada e contar com a participação do
poder público, de usuários e da comunidade.
�A lei, que ficou quase dez anos sendo nego-
ciada no Congresso Nacional, traz preceitos
que considero da mais alta importância. Ela
transfere um poder para a sociedade como em
nenhuma outra época da história brasileira,
dando-lhe a possibilidade de gerir um bem que
lhe pertence, que é a água�, opina o coordena-

dor do Escritório da Bacia do Rio Doce, Mar-
co Antônio Fernandez. O escritório é um pro-
jeto do Ministério do Meio Ambiente cujo
objetivo, no âmbito da bacia, é implementar
a Lei Federal nº 9.433, de 1997, que inaugura
o conceito de comitê de bacia hidrográfica � o
�parlamento das águas�, segundo Fernandez.
O comitê de bacia hidrográfica é formado por
representantes dos usuários da água, da socie-
dade civil organizada e dos poderes públicos
(federal, estadual ou municipal). É a própria
sociedade quem tem a iniciativa de estruturá-
lo, e é o comitê que definirá os instrumentos e
os critérios de cobrança pelo uso da água, com
base no seu valor econômico.

�A sociedade está mudando a sua postura
com relação à água; até há pouco tempo, es-
távamos muito mal-acostumados a apontar
como �problemas de governo� questões como
essa. Mas quem tem que tomar conta da água
somos nós, cidadãos brasileiros. Hoje, quan-
do se fala em meio ambiente, não se pensa
mais em romantismo ou utopia, mas, sim,
em desenvolvimento social e econômico, te-
mas que não se dissociam da água�, opina
Fernandez. Ele coordena um escritório que
fornece o suporte operacional para que a so-
ciedade se organize e forme os comitês de
bacia. Na Bacia do Rio Doce � que é maior
que alguns países da Europa, com 83.400 km2

de extensão, 228 municípios e 3,1 milhões de
habitantes �, o escritório começou a traba-
lhar em 1996.

�Percebemos que, primeiramente, era in-
teressante trabalhar os comitês de sub-bacias
e atuamos naquelas sub-bacias onde a socie-
dade se manifestava favorável. Mobilizar é,
antes de tudo, convocar vontades�, enfatiza
Marco Antônio Fernandez, relatando que o
trabalho do escritório abrange, entre outras
iniciativas, o repasse de informações, o ofe-
recimento de cursos de capacitação ambiental
e a mobilização das comunidades interessa-
das por meio de eventos específicos. O técni-
co lembra que surgiram focos de mobilização
no Médio Rio Doce, entre Governador
Valadares e Aimorés, a calha principal do rio
e um dos ecossistemas tropicais mais afeta-
dos do mundo. Fernandez classifica como
�assustador� o impacto social decorrente de
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mudando a sua
postura com relação
à água;  estávamos
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apontar como
�problemas de
governo� questões
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quem tem que tomar
conta da água somos
nós, cidadãos
brasileiros
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uma postura errada com relação ao meio
ambiente, no Médio Rio Doce, que, na opi-
nião dele, está virando um deserto. Entre 1970
e 1991, a região perdeu cerca de 40% da sua
população, que acabou se instalando nas fa-
velas das cidades grandes. �Algo interessante
que tem, por outro lado, ocorrido na região
é que, com a exaustão do produtor rural em
investir na terra, a própria natureza está se
regenerando, com exuberância que surpreen-
de até os mais otimistas biólogos�, comenta.

O escritório promoveu, em junho de 1999,
durante 15 dias, a �Expedição Piracicaba 300
Anos Depois�, percorrendo a Bacia do Rio
Piracicaba da nascente, em Ouro Preto, à foz,
num amplo movimento de mobilização soci-
al e levantamento das condições ambientais
da bacia. �A expedição rendeu vários frutos.
Nos municípios em que chegava, simplesmen-
te parava as cidades. As pessoas vinham para
as ruas com faixas, bandas e foguetes; à noite,
havia reuniões públicas�, relata Fernandez.
Relatório técnico elaborado por uma equipe
multidisciplinar, cujo trabalho foi dividido por
temas, está sendo devolvido ao Comitê da
Bacia do Rio Piracicaba para que ele
implemente seu plano de ações. O comitê
possui 36 membros, sendo nove usuários re-
presentantes de empresas, nove de organiza-

ções não-governamentais, nove dos poderes
públicos municipais e nove do poder público
estadual. Marco Antônio Fernandez relata que,
por ser uma região de muitos conflitos, o
Comitê do Piracicaba, que ficou estacionado
por um tempo, agora está em fase de aprova-
ção do Regimento Interno. �As empresas da-
quela região têm um poder econômico muito
grande, mas são pressionadas também pelo
mercado internacional e enxergam a recupe-
ração ambiental como estratégia de desenvol-
vimento econômico�, opina o técnico.

No relatório técnico da expedição pela
Bacia do Rio Santo Antônio, está registrada
a diferença entre os dados oficiais e as infor-
mações da pesquisa de campo, afirma Marco
Antônio Fernandez. No que diz respeito ao
saneamento básico, na estatística oficial, 92%
dos municípios seriam atendidos por água.
Segundo o técnico, foi feito um levantamen-
to nos 19 sistemas de abastecimento de água
da bacia, sendo constatados problemas de
quantidade e qualidade. De acordo com o
técnico, 53% desses sistemas não têm sequer
análise de água. �Muitas cidades não têm es-
tação de tratamento; a água é coletada das
cachoeiras e distribuída diretamente à popu-
lação, sendo fortemente impactada a mon-
tante por desmatamento e agrotóxicos�, re-
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vela. Para Marco Antônio Fernandez, perce-
ber essa realidade �nua e crua� é fundamen-
tal à discussão das políticas públicas. �O se-
tor de saneamento básico precisa ser urgen-
temente discutido, e prefeituras e concessio-
nárias do serviço precisam ser envolvidas
nesse debate�, completa o técnico.

Saneamento � O saneamento tem, inclusi-
ve, motivado discussões recentes e acirradas,
envolvendo governos federal, estaduais e
municipais, além de parlamentares, entidades
do setor e da sociedade civil organizada. O
motivo é a tramitação, no Congresso Nacio-
nal, do Projeto de Lei (PL) 4.147/2001, assi-
nado pelo deputado federal Wellington
Moreira Franco (PMDB/RJ), que institui
diretrizes nacionais para o saneamento bási-
co. Segundo o presidente da Agência Nacio-
nal de Águas (ANA), Jerson Kelman, o pro-
jeto tem o objetivo de regular o setor de sa-
neamento básico, criando condições para
universalizar o serviço. Respondendo às crí-
ticas de que a proposição poderia ser o cami-
nho para a privatização do saneamento no
Brasil, Kelman afirma que o termo
privatização ou equivalente não é usado uma
vez sequer no texto do projeto. Na opinião
do técnico, a proposição tem o objetivo de
equilibrar os interesses, muitas vezes
conflitantes, do governo (titular do serviço),
da prestadora do serviço (que pode ser uma
concessionária) e do cidadão (o consumidor).
Explica, ainda, que, quando o titular decidir
pela concessão � o que não é uma obrigação,
mas uma prerrogativa �, é razoável a existên-
cia de regras para facilitar o investimento de
empresas privadas. �Vemos na imprensa ma-
térias informando que o projeto rouba a
titularidade do município para o Estado, o
que não é verdade. Quando os serviços de
água e esgoto são compartilhados por vários
municípios, no entanto, eles não têm nature-
za local e, por isso, o titular pode ser tanto o
Estado quanto a União�, argumenta.

Para a deputada federal Maria do Carmo
Lara (PT/MG), a política do governo federal,
com a apresentação do PL 4.147/2001, é reti-
rar a titularidade do serviço de saneamento dos
municípios, repassando-a para as companhias
estaduais. Seriam criadas, dessa forma, as con-

dições para privatizar o saneamento. Os ser-
viços de natureza local são de titularidade dos
municípios, como água e esgoto, transporte e
limpeza urbana, entre outros. Maria do Carmo
Lara integra Comissão Especial criada para
analisar o projeto do governo, que foi anexa-
do ao PL 2.773/2000, da parlamentar e do
deputado federal Sérgio Novaes (PSB/CE).
Em artigo publicado nesta edição da Revista
do Legislativo, a deputada relata os motivos
para questionar o projeto governamental.
Maria do Carmo relembra, ainda, ampla dis-
cussão promovida na Câmara dos Deputados
e no Senado Federal a respeito de outro proje-
to sobre saneamento, que acabou sendo veta-
do, em 1995, pelo recém-empossado presidente
Fernando Henrique Cardoso.

Para o diretor financeiro do Sindágua,
Vicente de Paula Rodrigues, o projeto do go-
verno fere a Constituição Federal, ao prever
a cassação da titularidade municipal do servi-
ço de saneamento nas regiões metropolita-
nas. O sindicato representa os trabalhadores
em serviços de saneamento do Estado, inclu-
ídos os funcionários da Copasa. �Quando o
poder municipal é cassado e se passa para o
Estado o �filé mignon�, que são as regiões
metropolitanas, a indagação que se faz é quan-
to ao que é mais fácil privatizar. A resposta?
São as 27 companhias estaduais de saneamen-
to�, opina Vicente Rodrigues. Na opinião do
sindicalista, é preciso a regulação do setor,
mas ele defende uma regulação democrática,
criticando o modelo proposto pelo governo
federal, que, segundo ele, atende à �cartilha
do FMI�.

As críticas são compartilhadas pelo presi-
dente da Federação Nacional dos
Urbanitários da CUT, Luiz Gonzaga Ulhoa
Tenório. �O objetivo do projeto é agregar
valor econômico às operadoras estaduais e
garantir a atratividade, para o investidor, de
um mercado que significa, hoje, 70% do sa-
neamento brasileiro e que comporta uma mo-
vimentação financeira de cerca de R$ 13,5
bilhões�, afirma Tenório. A privatização do
setor de saneamento ambiental, compreen-
dendo os serviços de água, esgoto, coleta e
disposição de lixo, controle sanitário e dre-
nagem pluvial, teve início no Brasil há cerca
de 20 anos e, segundo os críticos desse pro-
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cesso, a qualidade dos serviços piorou de
maneira geral. A maioria das operadoras de
água e esgoto são, por outro lado, estaduais e
realizam convênio com os municípios em
regime de prestação de serviço regular. Dos
mais de 5 mil municípios brasileiros, cerca
de 1,3 mil possuem serviços autônomos de
água e esgoto.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), dos 70% da popula-
ção que possui residência, um quarto não
conta com água potável e quase metade não
é servida por redes de esgoto. De acordo com
dados do Ministério da Saúde, aos quais faz
referência a Federação Nacional dos
Urbanitários, 65% das internações hospitala-
res da população até 10 anos de idade, na rede
pública, são causadas por doenças de
veiculação hídrica. A média nacional de tra-
tamento de esgoto é de 14%, de acordo com
a mesma entidade.

Criado no começo da década de 70, o Pla-
no Nacional de Saneamento (Planasa) tinha
como diretriz a eliminação do déficit de abas-
tecimento de água e serviços de esgoto por
meio da extensão dos serviços aos centros
urbanos e às classes sociais. Ao longo de seus
19 anos de existência, como informa a revis-
ta Amanhã, reservou R$ 11,3 bilhões ao se-
tor. Em 1970, apenas 60% da população ur-
bana tinha acesso a sistemas de abastecimen-
to de água e 22%, à rede coletora de esgoto.

Duas décadas e meia depois, em 1995, esses
números haviam progredido, respectivamen-
te, para 91% e 66%. No auge do Planasa, o
setor chegou a receber 0,34% do PIB. Em
meados da década de 90, essa fatia caiu para
0,13%. Para garantir a universalização dos
serviços até 2010, calcula-se que seria  neces-
sário empregar exatos R$ 37,6 bilhões ou uma
média anual de R$ 3,1 bilhões, ou seja, 50% a
mais do que o dinheiro efetivamente injeta-
do na área.

A universalização dos serviços de sanea-
mento e a gestão planejada e integrada dos
recursos hídricos, como se constata, são te-
mas ainda marcados por polêmica, embates
ideológicos e conflitos de interesses. Em Mi-
nas Gerais, que abriga 17 bacias hidrográficas
e a nascente do São Francisco � o rio da unida-
de nacional �, esses assuntos são ainda mais
motivadores. É um desafio antigo encontrar
o ponto de equilíbrio de interesses historica-
mente conflitantes, como os de governo, gran-
des e pequenos empresários, comunidades ri-
beirinhas e entidades dos mais diversos mati-
zes ideológicos e socioeconômicos. No mo-
mento atual, quando a crise energética leva o
Brasil inteiro a pensar na escassez da água e
em suas conseqüências, o desafio parece ga-
nhar proporções ainda maiores, exigindo uma
reflexão mais profunda e ações mais contun-
dentes para que o País não seja �pego de sur-
presa� mais uma vez.
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Quase 65% das internações hospitalares de crianças até 10 anos de idade são causadas por doenças de
veiculação hídrica, e a média nacional de tratamento de esgoto é de apenas 14%
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