
Conhecer as ág uas e aprimorar
sua gestão para garantir o futuro

Outra publicação da Agência Nacional de Águas, lançada em
março, o "Atlas Brasil de Abastecimento Urbano de Água", propõe a
implantação de redes coletoras e estações de tratamento de esgotos

(] :TE) em municípios onde o lançamento de efluentes tem potencial
para poluir mananciais de captação. Mas, para isso, seriam necessá-
rios investimentos da ordem de 47,8 bilhões de reais, sendo 40,8
bilhões em sistemas de coleta e 7 bilhões cm tratamento de esgotos.

Para continuar avançando na melhoria da qualidade das águas,
principalmente nas regiões metropolitanas é importante caminhar,
também, no sentido de aperfeiçoar os mecanismos de gestão. AO

longo da última década, muitas conquistas foram registradas nos
planos administrativo e institucional. O combate à escassez foi mar-
cado por importantes vitórias no semiárido, por obras de infraestru-
tora realizadas no Nordeste, por exemplo. Não obstante, muito resta
por ser feito em todo o País com relação à implementação integrada
dos planejamentos dos setores usuários dos recursos hídricos.

A gestão dos recursos hídricos em um país dc dimensões conti-
nentais como o Brasil, que dispõe de 13 1Xo de toda a água doce super-

ficial existente no planeta, tem oferecido grandes desafios, já que
envolve montar estruturas administrativas e conferir-lhes operacio-
nalidade e efetividade sem perder de vista a diversidade climática,
geológica, biótica e econômica. Além disso, é preciso implementar Os

instrumentos de gestão previstos em lei e identificar áreas críticas
quanto à disponibilidade e às demandas, quer em termos de quanti-

dade, quer de qualidade.
Devido a essa enorme complexidade, diagnósticos como o "Atlas

Brasil de Abastecimento Urbano de Água" e a "Conjuntura dos
Recursos Hídricos" são contribuições de planejamento fundamen-
tais, pois permitem identificar um conjunto de bacias críticas onde
se localizam as vulnerabilidades e onde há maior potencial para ocor-
rência de conflitos pelo uso da água e que, por isso, deverão merecer
atenção crescente por parte dos gestores dos recursos hídricos.

Esses levantamentos contribuem, ainda, para aperfeiçoar o sistema
de gestão e o planejamento integrado dos órgãos de governo. Algo muito
importante em uma economia diversificada, complexa e em expansão,
Com crescente uso dos recursos hídricos, como a brasileira. *
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Brasil possui um alto índice urbano
de cobertura de água, que chega a
94,7% das residências. Por outro

lado, coleta 50,60/ó do esgoto produzido e
trata apenas 34,6% desses efluentes. Esses
índices têm influência direta na qualidade
das águas dos mananciais, pois os parâme-
tros de medição refletem principalmente a
contaminação pelo lançamento dc esgotos
domésticos. Este ano, porém, tivemos uma
notícia animadora. Um dos principais resul-
taclos apontados pela última edição do
"Relatório de Conjuntura dos Recursos
Ilídricos", divulgado em julho, é a constata-
ção de que os rios que receberam significati-
vos e continuados investimentos em trata-
mentos de esgotos na última década registra-
ram importante melhora na qualidade de
suas águas.

O cruzamento de dados feito pala a
publicação, editada anualmente pela Agência
Nacional de Águas (ANA) a pedido do
Conselho Nacional de Recursos 1-lídricos
(CNRH), revelou melhora na qualidade das
águas das bacias dos rios das Velhas (na
região metropolitana de Belo Horizonte),
Jequitinhonha (Minas Gerais) e Paraíba do
Sul (Minas Gerais, São Paulo e Rio de
Janeiro). Dados da Secretaria do Tesouro
Nacional revelam um aumento dos investi-
nientos no setor na última década, que pas-
saram de 5,8 bilhões, em 2002, para 13,2
bilhões de reais, em 2009, sendo possível
esperar resultados positivos para O futuro,

caso o ritmo de investimentos seja mantido,
pois a universalização (los serviços de sanea-
mento é a meta básica de longo prazo a ser
alcançada pelo País.
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