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RESUMO –  O processo acelerado de formação e expansão das cidades no Brasil  atropelou os

princípios básicos de planejamento e ordenamento do território e de gestão urbana trazendo grandes

danos para a preservação dos mananciais de abastecimento hídrico.  As empresas de saneamento

não são as únicas responsáveis pela preservação, mas não podem ser irresponsáveis pela questão, o

gerenciamento inadequado da qualidade e quantidade de água pode representar um obstáculo no

desenvolvimento das cidades e na qualidade de vida das populações.  A saúde ambiental deve ser

vista como a principal estratégia da melhoria da qualidade de vida e saúde humana. Os principais

problemas  de  degradação  de  ordem  rural  dos  mananciais  é  a  contaminação  por  arraste  de

agrotóxicos e fertilizantes, além disso tem-se a poluição provocada pela suinocultura.  Com relação

aos mananciais urbanos os problemas de lixo e esgotamento sanitários são os que mais atuam para a

degradação.

ABSTRACT – The sped up process of formation and expansion of the cities in Brazil ran over the

basic principles of planning and order of the territory and of urban management bringing great

damages for the preservation of the sources of water supply. The sanitation companies are not the

only one responsible for the preservation, but they cannot be irresponsible for this question, the

inadequate management of water’s quality and amount can represent an obstacle in the development

of the cities and the quality of life of the populations. The ambient health must be seen as the main

strategy of the improvement of the quality of life and health human being. The main problems of

rural  area  degradation  is  the  contamination  for  agrotoxics  and  fertilizers,  moreover  it  is  had

pollution provoked for the pig-farm.  At urbans areas, the sanitary garbage problems and exhaustion

are the ones that more act for the degradation.
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INTRODUÇÃO

O processo de desenvolvimento sócio-econômico brasileiro passou por mudanças profundas e

aceleradas nos últimos 40 anos. Neste período a estrutura produtiva da nação sofreu uma nítida
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transformação,  passando  da  economia  até  então  baseada  predominantemente  na  atividade

agropecuária, para uma economia industrial e de bens e serviços (Andreoli, 2003). 

O processo acelerado de formação e  expansão das cidades  no Brasil,  no entanto,  acabou

atropelando princípios básicos de planejamento e ordenamento do território e de gestão urbana.

Como conseqüência, a maioria das cidades brasileiras apresenta hoje deficiências agudas de infra-

estrutura  básica  e  de  serviços  urbanos  capazes  de  comportar  uma  população  em  crescimento

acelerado (Andreoli, 2003). 

Isso  afeta  os  mananciais,  em  pesquisa  realizada  com  27  concessionárias  de  serviço  de

abastecimento  público,  constatou-se  que  de  20  instituições  que  responderam a  pesquisa,  todas

reconhecem a importância de conservar mananciais, porém apenas 10 desenvolvem programas de

gestão e conservação destes (Lara et alli, 1999). 

Por se tratar de uma área especial onde a comunidade em geral, setor privado, setor agrícola e

de todas as esferas administrativas públicas, incluindo gestores de bacias e de recursos hídricos e o

setor de saneamento - interagem e utilizam de seus recursos outras ações, além das de manejo de

mananciais, devem ser contempladas (Andreoli, 2003). 

As empresas de saneamento não são as únicas responsáveis pela preservação dos mananciais

de abastecimento, mas não podem ser irresponsáveis pela questão.  Apesar da legislação federal e a

própria constituição do Estado do Paraná garantirem o uso mais nobre de um manancial como o

abastecimento de água para a população e este deve ser visto como uso prioritário, muitas vezes este

direito é desconsiderado, prevalecendo o uso industrial da água e permitindo-se o crescimento da

malha urbana sobre a área de manancial.

OBJETIVO

Avaliar os impactos da degradação da qualidade de mananciais de abastecimento nos custos

diretos (operacionais), nos custos indiretos (investimento) e na qualidade da água distribuída. 

PROBLEMÁTICA

Gestão de Mananciais x Gestão de Bacia

O  gerenciamento  inadequado  da  qualidade  e  quantidade  de  água  pode  representar  um

obstáculo no desenvolvimento das cidades e na qualidade de vida das populações, pois é um recurso

hídrico,  deve  ser  tratada  como  recurso  finito  e  vulnerável  (Phillip  Jr  e  Malheiros,  2004).   A

expansão desordenada da malha urbana resultou na transformação dos rios que cortam as cidades

em  verdadeiros  “cadáveres”  urbanos,  transportando  esgotos  e  todo  tipo  de  resíduos  sólidos

produzidos pela atividade humana.
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O uso e  ocupação do solo,  em áreas  de  manancial  deve ser  planejado para que todas  as

atividades  nele  desenvolvidas  sejam  compatíveis  com  a  manutenção  da  qualidade  e  da

disponibilidade de água para abastecimento público, objetivo primordial da bacia. Todos os demais

usos devem ser subordinados a esta prioridade.

É desejável a definição de um plano de recursos hídricos na ótica do ordenamento territorial,

com o objetivo de gerar as diretrizes que irão ordenar harmonicamente todos os projetos setoriais de

desenvolvimento,  inclusive  para  o  saneamento.   Os  planos  de  recursos  hídricos  e  saneamento

deverão, evidentemente,  estar integrados entre si e com os planos diretores de desenvolvimento

urbano em nível municipal.

Relações entre Saneamento e Meio Ambiente.

O  setor  de  saneamento,  pela  sua  própria  essência  tem  dependência  direta  da  qualidade

ambiental.  O  principal  serviço  do  setor,  o  abastecimento  público,  depende  diretamente  da

disponibilidade de água bruta de qualidade.

Neste cenário, surge então o conceito de Saneamento Ambiental, definido como o conjunto

integrado  de  ações  que  englobam  as  atividades  de  saneamento  básico,  em  uma  perspectiva

sistêmica, buscando a saúde ambiental como estratégia da melhoria da qualidade de vida e  saúde

humana.

Degradação de Mananciais

A definição  de  uma  bacia  como  manancial  de  abastecimento  estabelece  a  mais  nobre  e

importante vocação desta área, a produção de água de boa qualidade, a qual todos os demais usos

devem estar  subordinados.  A idéia de aceitar  a  definição de restrição de uso,  está  expressa na

estratégia  de  definir  as  Áreas  de  Proteção Ambiental  como os  instrumentos  de  manutenção da

qualidade  destas  áreas.  A  definição  de  mananciais  deve  ser  revestida  de  garantias  legais,

institucionais e políticas para garantir a sua manutenção frente às pressões desenvolvimentistas.

Trata-se  de  realizar  um estudo estratégico e buscar  o  consenso político  através da participação

pública

Outro ponto de fundamental importância são os custos de investimento e operacionais dos

sistemas de abastecimento de água. Bacias mais distantes, em geral mais facilmente conservadas

demandam  a  construção  de  grandes  adutoras  e  em  algumas  situações  de  grandes  alturas

manométricas.
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Fatores de Degradação Ambiental no Meio Rural

Este processo de expansão da fronteira agrícola do Estado do Paraná, realizado visando o

lucro imediato não se preocupou com o correto manejo do solo, com isso as formas inadequadas de

preparo do solo provocaram intensos processos erosivos com a remoção da camada mais fértil e

degradação física do solo.

Além da contaminação por arraste de agrotóxicos e fertilizantes, tem-se a poluição provocada

pela suinocultura.  Esta passou por profundas alterações tecnológicas nas últimas décadas, apesar de

ser uma atividade importante para a economia brasileira, pois gera emprego e renda para cerca de 2

milhões de propriedades rurais (Perdomo e Lima, 2005).

Fatores de Degradação Ambiental no Meio Urbano

O crescimento populacional  sobre mananciais  gera a impermeabilização do solo,  remoção

florestal, aumento de lançamento direto de lixo e esgoto e a localização de aterros sanitários em

mananciais.  Esta pressão traz como efeitos à qualidade da água, o aumento da DBO, coliformes e

outros contaminantes.

Para os mananciais urbanos os problemas de lixo e esgotamento sanitários são os que mais

atuam para a degradação de mananciais  de abastecimento.   Situação semelhante verifica-se em

relação  ao  esgoto  doméstico  onde  as  ligações  clandestinas  poluem  diretamente  os  rios,

comprometendo os benefícios dos recursos investidos na rede de coleta e tratamento de esgotos.

Os  efluentes  industriais  são  gerados  principalmente  a  partir  de  perdas  nos  processos

produtivos e lavagem de equipamentos, sua composição é bastante variável, pois depende do tipo de

industria, se é ou não misturado o esgoto sanitário e do tipo de tecnologia utilizada.  Apesar de

existir uma legislação bastante restritiva, alguns industriais jogam seus efluentes nos rios sem o

adequado tratamento ou até mesmo sem tratamento algum, causando grande dano ambiental.

Influência da qualidade de água distribuída no custo do tratamento

A degradação das áreas dos mananciais, tem resultado na redução paulatina da qualidade da

água bruta com reflexo sobre o consumo de produtos químicos para o seu tratamento e adequação

aos requisitos legais.

Através  de  questionários  remetidos  aos  responsáveis  por  38  ETAs  do  Paraná,  foram

levantados valores  quantitativos  de consumo de Produtos  Químicos,  como sulfato  de alumínio,

flúorssilicato de sódio, cloro gasoso e cal hidratada, o IQAD alcançado e fatores de degradação de

mananciais.  Apesar de todos os sistemas apresentarem IQAD ótimo (IQAD > 80), todos os que são

classificados como maiores consumidores de produtos químicos, tem IQAD menor que 90.  Porém

observou-se que nem sempre a degradação da qualidade da água bruta tem correlação direta com o
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consumo de produtos químicos, mas esta correlação é elevada em sistemas bem operados (Leite e

Andreoli, 2005).

Impactos Econômicos da não preservação de mananciais

Além da questão de aumento de consumo de produtos químicos durante o tratamento da água,

outra  questão  de  alta  relevância  a  ser  considerada  é  o  gasto  decorrente  da  busca  de  água  em

localidades cada vez mais distantes.

Para tanto Pelaez et all. (2003) fizeram um estudo para a Região Metropolitana de Curitiba

considerando três cenários, o primeiro cenário, otimista prevê a plena conservação dos mananciais,

o intermediário, que é o mais próximo da realidade, prevê a perda de três bacias, em condições de

fragilidade,  e  a  conservação  das  demais,  e  por  fim,  o  cenário  pessimista,  considera  a  não

conservação dos mananciais.  Para todos os cenários foi feita a previsão do custo incremental médio

de longo prazo (CIMLP) para os próximos 50 anos (2000 a 2050), observou-se que o aumento no

custo é proporcional a degradação dos mananciais.  Assim, em muitos casos o investimento na

preservação de mananciais revela-se menor do que o investimento em novos pontos e sistemas de

abastecimento (Pelaez et all, 2003).

Geração de Sedimentos

A dinâmica de nutrientes é influenciada pelo aporte através dos tributários, da mobilização a

partir do sedimento de fundo, do assoreamento, da erosão, da decomposição de restos vegetais de

fundo do reservatório e do intemperismo das rochas. Segundo Carvalho (1995), a mobilidade dos

elementos químicos é influenciada pelo raio iônico, potencial de oxidação, arranjo estrutural, grau

de cristalinidade, e granulometria, porosidade, permeabilidade e composição química do material, e

ainda, fatores de ordem climática.  O sedimento de fundo dos corpos hídricos pode ser considerado

um reservatório de nutrientes para os demais compartimentos em ambientes aquáticos.

Drenagem Urbana X Manejo de Água Pluvial

O aumento das áreas impermeabilizadas e decorrente diminuição das áreas verdes aumenta a

ocorrência de pontos de enchente e de alagamento, este problema é agravado com a canalização de

rios e ocupação de suas várzeas (Phillip Jr e Malheiros, 2004). 

O uso de pavimentos permeáveis, trincheiras e outras técnicas de infiltração está se tornando

cada vez mais comum e necessário, além do uso de reservatórios de detenção ou retenção (Cordeiro

Neto, Tucci e Domingos,  2004).
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Reuso de Água 

De uma forma geral, define-se reuso de água como o aproveitamento de águas previamente

utilizadas, uma ou mais vezes em alguma atividade humana, para suprir as necessidades de outros

usos benéficos, inclusive o original.  Dentre as formas mais importantes de reuso, destaca-se o reuso

para manutenção de vazões de cursos d’água, para recarga de aqüíferos e reciclagem de d’água.

Estas formas de reuso diminuem a pressão sobre os mananciais de abastecimento (Mancuso, 2004).

Perdas

Devido a  inevitável  escassez  de água disponível  em futuro próximo,  torna-se de  extrema

importância  efetuar  considerações  sobre  o  controle  de  perdas  de  água  nos  sistemas  de

abastecimento.  A dificuldade em reduzir as perdas físicas de água num sistema é muito grande,

prova disso são os sistemas de abastecimento  de águas dos países  desenvolvidos,  nos quais  as

perdas dificilmente ficam abaixo de 25%. (Andreoli et alli, 1999).

Arraste de Sedimentos pela Chuva

Os principais impactos nos corpos d’água são os gerados pelo lançamento de esgotos e água

de chuvas (Sperling, 2004).  Para tanto deve-se elaborar uma solução integrada para toda a bacia e

não avaliar cada fonte geradora separadamente.  Para evitar o transporte de sedimentos das encostas

para os rios e nascentes, tem-se o uso das faixas de mata ciliar, porém conforme o uso e manejo das

encostas  as  faixas  não  filtram  todo  o  sedimento  que  é  transportado.   Sendo  necessário  o

estabelecimento de faixas de mata ciliar de acordo com o tipo de solo,  inclinação da encosta e

eficiência de filtração da vegetação.

CONCLUSÕES

A melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro será resultado de ações de saneamento

básico associadas  e  integradas  a ações  de educação,  de saúde,  de habitação,  de  transportes,  de

geração de emprego, etc.

A redução da qualidade da água bruta tem como conseqüência o aumento do consumo dos

produtos  químicos  utilizados  para  o  tratamento  de  água.  Se  o  grau  de  deterioração  for  mais

acentuado, as características de projeto da estação de tratamento tornam-se impróprias, exigindo

novos investimentos  para alterações  da estação ou do ponto de captação.  Além da justificativa

financeira deve ser avaliada a inviabilidade de sustentação deste processo a longo prazo, além das

implicações éticas de tal prática.
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Com  relação  a  poluição  hídrica  de  origem  industrial  e  devida  ao  crescimento  urbano

desordenado, observa-se que existe uma política nacional restritiva, a favor da proteção de áreas de

mananciais  de  abastecimento,  porém  algumas  vezes  esta  é  deixada  de  lado  desfavorecendo  a

proteção dos corpos hídricos.
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