
R E V I S T A  D E  M A N G U I N H O S   |   M A I O  D E  2 0 1 516

MEIO AMBIENTE

R E V I S T A  D E  M A N G U I N H O S   |   M A I O  D E  2 0 1 516

RM 31 - ARQUIVO FINAL [HELP].pmd 04/05/2015, 11:0916



17R E V I S T A  D E  M A N G U I N H O S   |   M A I O  D E  2 0 1 5

crise hídrica no Brasil foi uma das temáticas que mais gerou debates e ocupou espaço na imprensa nos
últimos meses. Estados como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro foram os mais afetados por
problemas no abastecimento de água. O chefe do Departamento de Saúde e Saneamento Ambiental
da Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp/Fiocruz), Paulo Barrocas, falou à Revista de Manguinhos
sobre o assunto, apontando os principais desafios para enfrentar o problema e possíveis soluções.

A
Daniele Monteiro
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A deterioração das fontes de água
é problema em todo o mundo. Al-
guns especialistas defendem que a
questão está mais relacionada à qua-
lidade do que à quantidade de água
disponível. A que se deve o esgota-
mento desse recurso natural?

Paulo Barrocas: De fato, se consi-
derarmos todas as diferentes formas da
água presente no planeta (sólida, líquida
e gasosa), não existem dados que indi-
quem que esteja ocorrendo uma mudan-
ça na sua quantidade total. Embora
estudos sobre mudanças climáticas te-
nham sugerido alterações na sua distri-
buição em escalas locais ou regionais,
como mudanças nos padrões de chuvas
em determinadas áreas ou a diminuição
das geleiras nos polos. Assim, quando
pensamos na água para consumo huma-
no, o maior problema é realmente a de-
terioração da qualidade da água dos nossos
rios nas principais bacias hidrográficas, so-
bretudo próximas às grandes cidades do
país. Isto é resultado da forma predatória
como o homem tem se utilizado dos re-
cursos naturais, incluindo os hídricos, ba-
seado em um modelo de desenvolvimento
que não é sustentável. Temos poluído
nossos rios, ocupando desordenadamen-
te suas nascentes e margens, desmatan-
do-as, e alterando seus cursos, levando
ao desiquilíbrio dos seus ciclos naturais.

O Brasil concentra cerca de 12%
da água doce superficial do planeta.
Apesar disso, alguns estados têm en-
frentado um grave racionamento de
água. Qual a causa do esgotamento
desse recurso natural no país e como
resolver o problema?

Barrocas: Embora possamos dizer
que o Brasil tenha uma grande quantida-
de de recursos hídricos, em comparação
com outros países, devemos considerar
que eles não estão homogeneamente dis-

tribuídos no país. A
maior parte destes re-
cursos está nas regiões
Norte e Centro-Oeste,
enquanto que a mai-
or parte da população
brasileira vive nas re-
giões Sudeste e Nor-
deste. Esta última
região tem clima se-
miárido, naturalmente
com poucas chuvas e
que periodicamente
passa por períodos de
secas. Já a Região Su-
deste tem passado
por períodos de racio-
namento de água,
devido a oscilações cli-
máticas, mas também
por problemas de ges-
tão do recurso. Para
começar a resolver a
questão, devemos
mudar a atitude em
relação ao uso dos recursos naturais, bus-
cando a utilização de forma sustentável.
Dentro desta perspectiva, diversas ações
devem ser tomadas como a proteção e
recuperação das bacias hidrográficas, in-
vestir fortemente em saneamento bási-
co, universalizando-o no país, introduzir
politicas e incentivos que promovam o uso
sustentável da água (exemplo: captação
de água de chuva e reuso da água nas
indústrias e nos domicílios) e, ainda, mu-
dar hábitos e práticas da população, cons-
cientizando-a que a água é um recurso
precioso, essencial à vida, que não pode
ser usado de maneira irresponsável.

Existe uma cobertura maior de
rede de abastecimento em áreas ur-
banas do que nas áreas rurais. A que
se deve essa disparidade e como so-
lucionar esse problema a fim de me-
lhorar a distribuição, o acesso e o
saneamento?

Barrocas: A questão da disparidade
nos serviços de saneamento, de manei-
ra geral, entre as áreas rurais e urbanas
pode ser parcialmente explicada pelas
diferenças na distribuição dos domicílios
ou na densidade populacional nas áreas
urbanas e rurais. O maior adensamento
urbano favorece a instalação de redes
distribuidoras ou coletoras (água e esgo-
to, respectivamente) dos serviços de sa-
neamento e dificulta sua instalação nas
áreas rurais. Além disso, o saneamento
ainda é tratado como um negócio que
visa ao lucro, preferencialmente maxi-
mizando-o. Assim, pequenas cidades,
periferias urbanas e localidades rurais não
são atraentes para as empresas de sa-
neamento que desconfiam da capacida-
de de pagamento das populações que
vivem nestas áreas. Portanto é funda-
mental a ação governamental, por meio
de políticas públicas eficientes que rever-
tam este quadro.

foto: Virgínia Damas/Ensp
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Quais são os impactos que po-
dem ser provocados pelo esgota-
mento dos recursos hídricos na
saúde pública?

Barrocas: Como disse, a água é
essencial à vida. Água é fundamen-
tal não só nas atividades domésticas,
como cozinhar alimentos, higiene
pessoal e matar a sede, como tam-
bém em diversas outras atividades,
que nem sempre nos damos conta,
tais como na irrigação das planta-
ções, na produção das indústrias e em
vários usos no comercio e serviços.
Quando não existe fonte de água se-
gura para uma população, ela bus-
cará outras fontes alternativas que
podem não ter a qualidade adequa-
da ao consumo humano, aumentan-
do o risco desta população contrair
doenças de veiculação hídrica. Além
disso, quando existe pouca água dis-
ponível, isto impacta a higiene das
pessoas e dos locais onde vivem. Esta
falta de higiene adequada é em si
outro fator de risco para outras do-
enças. Assim, o consumo de água de
qualidade, em quantidade adequa-
da, protege a saúde, previne doen-
ças e determina a qualidade de vida
do homem.

O Aquífero Guarani, um imen-
so depósito de água doce que co-
bre uma vasta extensão do subsolo
brasileiro e também dos de Argenti-
na, Uruguai e Paraguai, é o maior
manancial de água doce subterrâ-
nea transfronteiriço do mundo. A ex-
ploração desse manancial é viável?

Barrocas: Embora não seja um es-
pecialista em hidrogeologia, creio que
a exploração em larga escala do Aquí-
fero Guarani talvez não seja viável no
longo prazo. Digo isso, porque as
formações destes reservatórios são re-
sultado de processos geológicos ao
longo de grandes períodos de tem-
po. Se retirarmos grandes volumes de
água dele em pouco tempo, superan-
do a capacidade de recarga do aquí-
fero, este tenderá a se exaurir. Isto
pode ser visto em outros países que

usam águas subterrâneas como suas
principais fontes de água para o con-
sumo. Por outro lado, acho possível
a sua exploração, complementando
as fontes de água superficiais, desde
que seja feita de forma racional e
sustentável, baseada em dados cien-
tíficos, visando à preservação deste
importante recurso estratégico.

Quais são os perigos do arma-
zenamento indevido de água e que
males ele pode provocar à saúde?

Barrocas: A água para consumo
humano deve ser armazenada o mí-
nimo possível, porque quanto mais
tempo ela é armazenada maiores as
chances da deterioração da sua qua-
lidade. Por isso, idealmente, o melhor
é termos acesso a uma rede de abas-
tecimento segura que forneça conti-
nuamente água em quantidade e
qualidade adequadas. Entretanto, isto
não é uma realidade para muitas pesso-
as. Assim, utilizamos o armazenamento
de água de consumo, tipicamente em
cisternas e caixas d’água. Em situações
de escassez é comum que a popula-
ção improvise, utilizando uma varie-
dade de recipientes disponíveis em
suas casas para aumentar a reserva-
ção intradomicliar de água. Os peri-
gos do armazenamento vão desde
insetos vetores se utilizarem destes
reservatórios para procriar, criando

focos de doenças (exemplo: Aedes
aegypti, o transmissor da dengue), até
o crescimento de microrganismos que
podem ser patogênicos (como rotavi-
rus causadores de gastroenterites).
Estes problemas podem ser causados
por utilizarmos recipientes inadequa-
dos para o armazenamento (sem tam-
pa ou sem higiene adequada) ou
mesmo durante o manuseio da água
armazenada (contato com mãos sujas).

Qual é a melhor forma de ar-
mazenar o líquido de forma a evi-
tar esses perigos?

Barrocas: Utilizando recipientes
adequados ao armazenamento de
água para consumo (bem limpos, re-
sistentes e que possam ser bem fe-
chados), tendo cuidado no manuseio
da água armazenada e minimizando
o tempo de armazenamento.

Como deve ser feito o manuseio
da água armazenada para cozinhar
ou lavar alimentos?

Barrocas: As pessoas que fizerem
o manuseio da água devem ter as
mãos sempre limpas, assim como to-
dos os utensílios que entrarem em
contato com água. Se existir dúvida
quanto à qualidade da água podemos
filtrá-la e desinfetá-la, com hipoclori-
to de sódio, ou filtrá-la e fervê-la.
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