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Elementos para Advocacy

Diante das questões apresentadas nos Workshops sobre Reúso de Água realizados nos dias 14 e 
21 de outubro e da participação efetiva dos integrantes da Câmara Temática de Água do CEBDS, 
a conclusão que se tira é que não há dúvida que o caminho para a gestão eficiente dos recursos 
hídricos leva em consideração a inclusão da Água para Reúso nas matrizes hídricas regionais. No 
entanto, observam-se também, algumas lacunas que devem ser mais bem trabalhadas, a nível 
técnico-científico, de modo a dar sustentação às ações mais assertivas, responsáveis e seguras. 

Neste contexto, há que se levar em consideração, principalmente, a implementação de políticas 
públicas que definam um quadro regulatório, aliado à política de reúso, no contexto do planejamento 
estratégico para mitigação dos efeitos das alterações climáticas, da poluição dos copos hídricos, 
dos conflitos pelo uso da água e dos episódios de seca cada vez mais frequentes no território na-
cional. Neste sentido, os pontos que merecem destaque são:

• Ordenamento territorial dos recursos hídricos - Orientação para planejamento hídrico re-
gional e definição de aspectos de reúso para as regiões mais alinhadas com esta necessidade;

• Ambiente regulatório e instrumentos econômicos / financeiros - Estruturação regulatória 
aplicada às necessidades locais, com padrões condizentes com a realidade brasileira e incenti-
vos fiscais, tributários e de financiamento às ações sustentáveis;

• Universalização dos serviços de saneamento - Planejamento das ações de universalização 
dos serviços de saneamento levando em consideração as principais necessidades que apoiam 
as decisões de reúso, como localização, atendimento aos padrões e otimização da Estação de 
Tratamento de Esgotos (ETE) para garantia da qualidade de água requerida; 

• Capacitação e conscientização - Efetivação de programas de conscientização de todos os 
atores envolvidos, desde a sociedade civil até os tomadores de decisão, no contexto da ca-
pacitação continuada. Esta ação visa trazer todos os membros para um debate mais amplo e 
racional, para ações efetivamente participativas;

• Segurança jurídica-administrativa - Definição dos principais fatores jurídico-administrativos 
para as ações seguras de reúso de água, com o intuito de fomentar a institucionalização da 
prática e não de impedir os seus avanços.

• Acesso à água e saneamento – Promoção do acesso à água e saneamento, de modo a aten-
der as necessidades hídricas e de saúde, de comunidades em situação de falta ou prestação 
precária destes serviços, contribuindo com as metas do novo marco legal do saneamento.
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• O produto “água para reúso” – Aprofundamento do conhecimento em relação ao mercado do 
produto “água para reúso”, principalmente com casos de sucesso internacionais que possam 
servir de experiência para aplicações futuras no Brasil.

• Gestão eficiente de recursos hídricos – a gestão da água alinha as questões relacionadas 
aos seus diferentes usos, que naturalmente, envolvem percepções e demandas distintas. Neste 
caso, há que se ter um controle e um planejamento adequados, para que as ações sejam har-
moniosas e compatíveis como os usos regionais pretendidos. Assim, uma gestão eficiente deve 
levar em consideração os aspectos holísticos do setor, envolvendo inclusive as fontes de água 
de origem alternativa. 

O CEBDS, por representar importantes empresas e setores usuários de água, tem um papel fun-
damental no debate da institucionalização do reúso de água, como forma de vencer os desafios 
futuros da água. 
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