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APRESENTAÇÃO 
 
 
A água é um elemento essencial à vida.  
 

 

Nenhum direito humano básico pode ser assegurado sem o direito à água limpa e potável. No entanto, várias são as 
populações que cada vez mais têm acesso restrito à água potável, o que compromete sua saúde, segurança alimentar, 
atividade produtiva e sua qualidade de vida. Conflitos pelo uso da água tomam corpo em vários cantos do planeta.   
 
Somente em 2010, a Organização das Nações Unidas (ONU) passou a considerar o acesso à água potável e ao 
saneamento básico como direito do homem, e pouca coisa mudou deste então. De acordo com o relatório 
Administrando Água sob Risco e Incerteza, da ONU, lançado no dia 12 de março deste ano, no Fórum Mundial sobre 
Água, em Marselha, França, a infraestrutura de saneamento não acompanha o ritmo da população urbana; mais de 
80% da água usada não é recolhida ou tratada e cerca de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável. 
 
Segundo o documento, até 2050, haverá um aumento de 19% no uso de água na agricultura, que já consome 70% da 
água doce no mundo. Além disso, devido ao crescimento da demanda por água, os países estão explorando cada vez 
mais suas reservas subterrâneas, e as mudanças climáticas vêm alterando os padrões de chuva, a umidade do solo e 
causando eventos extremos, como secas e tempestades. Estima-se que, em 2070, 44 milhões de pessoas serão 
afetadas pelas consequências das mudanças climáticas. 
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A questão vem tomando tal proporção que será um dos grandes temas em debate na Conferência sobre 
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (Rio +20), que acontecerá, no Rio de Janeiro, de 20 a 22 de junho 
deste ano.  
 
Diante deste cenário, é possível construir novos caminhos, novos valores, uma nova relação do homem com o meio 
ambiente, em especial com a água, para uma governança mais eficaz deste recurso natural tão precioso? 
 
É disso que vamos tratar.  
 
Boa leitura! 
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1. GARANTINDO ÁGUA PARA OS ECOSSISTEMAS E 
PARA O BEM-ESTAR HUMANO 

 
 

Água potável 
 
Cerca de 75% da superfície da Terra são constituídos por água, mas somente 2, 7% são de água doce. Do percentual 
de água doce, grande parte está congelada ou embaixo da superfície do solo. 
 
A água de fácil acesso, dos rios, lagos e represas, representa muito pouco do total de água doce disponível. E água 
doce também não significa água potável. Para isso, a água precisa ser de boa qualidade, estar livre de contaminação e 
de qualquer substância tóxica.  
 
Acredita-se que menos de 1% de toda a água doce do Planeta esteja em condições potáveis. 
 
 
Áreas úmidas 
 
Além das fontes de águas do Planeta temos ainda áreas úmidas, ou seja, áreas onde a água aparece na superfície, 
próxima dela, ou cobre parte dos solos, temporária ou permanentemente. Os pântanos e charcos, as zonas ribeirinhas 
e os mangues são alguns exemplos. São áreas onde a água é fator determinante das condições ambientais e da fauna 
e da flora locais. 
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As áreas úmidas ocorrem em todas as regiões brasileiras e chegam a cobrir centenas de milhares de quilômetros 
quadrados, correspondendo a mais de 20% do território nacional. Na maior parte, são áreas densamente florestadas. 
Elas podem ser divididas nas seguintes categorias:  

• áreas alagáveis ao longo de grandes rios de diferente qualidade de água [águas brancas (várzeas), pretas e 
claras (igapós)];  

• baixios ao longo de igarapés de terra firme;  
• áreas alagáveis nos interflúvios (campos, campinas e campinaranas alagáveis, campos úmidos, veredas, 
campos de murunduns, brejos, florestas paludosas);  

• áreas úmidas do estuário (mangues, banhados e lagoas costeiras). 
 
Um dos aspectos mais importantes desses ecossistemas em comparação a outros é o valor dos serviços ambientais 
que eles proporcionam para a sociedade e o meio ambiente:  

• estocagem e limpeza de água,  
• recarga do lençol freático,  
• regulagem do clima local,  
• manutenção da biodiversidade, 
• regulagem dos ciclos biogeoquímicos,  
• estocagem de carbono,  
• habitat para inúmeras espécies, endêmicas ou não. 

 
Diante do agravamento dos efeitos das mudanças climáticas, as áreas úmidas representam verdadeiros bancos de 
vida, uma “esponja”, absorvendo e guardando água, para liberá-la lentamente, mantendo por mais tempo a 
disponibilidade do precioso líquido e reduzindo o impacto do aquecimento global sobre a biodiversidade e as 
comunidades em seu entorno. 



 

 

7 

Reservas brasileiras 
 
Se o Brasil já é rico em biodiversidade, quando o assunto é água doce, não deixamos a desejar. Atraímos os olhares do 
mundo todo. Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA), somos a maior potência hídrica do planeta, com 13,7% do 
total mundial. 

 
Esse volume é garantido pela água dos rios, em especial de três 
grandes bacias, Amazônica, São Francisco e Paraná; pelo rico 
volume de chuvas tropicais, e pela maior reserva de água doce 
subterrânea do mundo, o aquífero Guarani, cujo tamanho é igual 
ao território da Inglaterra, França e Espanha juntas e que cruza a 
fronteira de sete estados brasileiros, avançando pelos territórios 
argentino, paraguaio e uruguaio.  
 
No entanto, a distribuição das águas, no Brasil, não é regular. A 
maior parte de nossas reservas de água doce (78%) está 
concentrada na Região Amazônica, onde mora a menor fatia da 
população, com menos de 5 habitantes por km2. Já a região 

Sudeste, que apresenta a maior concentração populacional do país, tem 
disponível apenas 6% do total da água superficial, e o Semiárido apresenta diversos rios temporários devido à 
escassez de chuvas.   
 
 
 

Rio Xingu (Região Amazônica) 
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Água e desenvolvimento regional 
 
Desde 2010, a ONU reconhece o acesso à água e ao saneamento como um direito básico universal, indispensável à 
garantia da saúde, segurança alimentar e bem-estar dos seres humanos, além de imprescindível à geração de renda e 
ao desenvolvimento das nações.  
 
O Índice de Pobreza e de Água (IPA) vem sendo utilizado para caracterizar o estado de desenvolvimento de uma 
região. O índice demonstra que não é só a quantidade de recursos disponíveis que determina o nível de pobreza de um 
país, mas também a sua eficácia. 
 
Os critérios avaliados são: recursos disponíveis, acesso, capacidade, uso da água e impactos ambientais. Assim, 
mesmo com uma boa posição na economia mundial, o Brasil ocupa a 50ª colocação no IPA no estudo do Centro para 
Ecologia Humana (CEH) e do Conselho Mundial da Água (CMA), envolvendo 147 países. 
 
 
Importância da vegetação e da mata ciliar  
 
O termo mata ciliar (de cílios, que protegem os olhos) significa qualquer formação florestal na margem de cursos 
d’água. As matas ciliares foram reduzidas drasticamente e, quando presentes, normalmente são vestígios. A mata ciliar 
protege as nascentes, córregos e rios e é importante fonte de alimentos para a vida aquática nos rios. 
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A vegetação tem influência direta sobre a distribuição de água no 
planeta, atuando no regime das chuvas, na umidade do solo e no 
volume dos rios. É como se tivéssemos uma balança a ser equilibrada. 
Quando a chuva cai em uma região arborizada, escoa lateralmente 
pelos troncos e folhas das árvores e alcança o solo de forma 
suavizada, diminuindo o impacto da gota ao cair no chão. Uma parte 
desta água é evaporada ou absorvida antes de chegar ao solo.  
 
A transpiração das plantas ajuda a controlar a circulação de quase 
metade de toda a chuva que cai sobre a terra. A camada orgânica da 
superfície do solo, que funciona como uma esponja, retém a outra parte 
da água, e isso contribui para que ela mantenha a sua umidade. Assim, 
a água superficial que será levada para os rios é lançada aos poucos, 
evitando enchentes nas estações úmidas. Durante as secas, a água 

armazenada será fornecida ao meio ambiente através do seu fluxo natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio com mata ciliar preservada 
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Novo Código Florestal e o risco à proteção de rios e matas ciliares 
 
O projeto do novo Código Florestal (PLC 30/2011) foi aprovado pelo Senado em dezembro 
de 2011 e retornou à Câmara por ter sofrido modificações. O texto estabelece novo 
parâmetro para o cálculo das Áreas de Preservação Permanente (APP) nas margens dos 
rios, levando à redução das áreas que se encontram em situação irregular e que, portanto, 
teriam que ser recuperadas, além de permitir futuras autorizações de desmatamento onde 
hoje é proibido. 
 
O texto estabelece a redução de 30 para 15 metros da APP das margens de rios de até cinco metros. Essa 
modificação, combinada com a anterior, vai diminuir drasticamente a proteção legal das matas ciliares, desobrigando a 
recuperação ou viabilizando novos desmatamentos.  
 
O projeto também elimina a proteção das áreas de várzeas, que deixam de ser consideradas como APP, sujeitando os 
corpos d’água a terem suas áreas de inundação natural totalmente degradadas e contaminadas por uso intenso de 
pesticidas e adubos. 
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2 - LEI DAS ÁGUAS E A POLÍTICA NACIONAL DE 
RECURSOS HÍDRICOS 
 
 

Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) 
 
Em 8 de janeiro de 1997, a Lei 9.433, conhecida como Lei das Águas, instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos 
e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Os principais objetivos da lei são assegurar à atual 
e às futuras gerações a disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados, bem como promover uma 
utilização racional e integrada, e a prevenção e a defesa dos recursos hídricos contra eventos hidrológicos críticos. 
 
 

Instrumentos da PNRH 
 

A política traz alguns instrumentos a serem empregados para o alcance de seus objetivos, tais como: 
 

* Plano de recursos hídricos: também chamado de “Plano de Bacia”, trata do gerenciamento dos recursos 
hídricos. Traz dados a respeito da qualidade da água, usos prioritários, disponibilidade e demanda, metas de 
racionalização, diretrizes para cobrança pelo uso dos recursos hídricos, propostas para áreas de restrição de uso, 
etc. 
* Enquadramento dos corpos d’água: cada corpo d’água recebe uma classificação de acordo com a Resolução 
Conama 20/86 que estipula os critérios para classificação dos corpos d’água em doces, salgadas, salobras e 
salinas.  
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* Outorga: é uma concessão para uso da água dada pelo poder público ao outorgado de acordo com o 
estabelecido nos Planos de Bacias. É também uma forma de controlar a quantidade e qualidade da água que 
está sendo utilizada e por quem.  
* Sistema Nacional de Informações sobre os Recursos Hídricos (SNIRH): tem o propósito de fornecer 
subsídios para a formulação dos Planos de Recursos Hídricos, além de reunir, divulgar e atualizar 
permanentemente dados sobre qualidade, quantidade, disponibilidade e demanda pelos recursos hídricos do 
país. 
* Cobrança pelo uso da água: visa incentivar a racionalização do uso deste recurso pelos usuários e dar-lhes a 
dimensão real do valor do bem que está sendo consumido.  

 
 

Cobrança pelo uso da água 
 
A cobrança pelo uso da água corresponde ao valor do pagamento pelo direito de seu uso, 
lançamento de esgotos e demais resíduos líquidos. Este assunto tem gerado muitas discussões. 
De um lado, estão aqueles que veem a água como um direito fundamental do ser humano e que, 
portanto, não deve ter seu uso cobrado. De outro, estão as pessoas preocupadas com a situação 
da água, por ela ser um recurso natural limitado. Estas acreditam que a cobrança é um meio de 

prevenir a escassez, pela conscientização dos usuários. 
 

Quem usa muito ou polui a água, hoje, divide o custo de suas ações com toda a sociedade, que paga, de forma injusta, 
por tais atitudes. O mesmo ocorre com o tratamento dos resíduos sólidos. A cobrança tem como objetivo regular essa 
situação desigual e ser uma poupança para o futuro. É uma tentativa de reverter o processo de degradação das águas 
por meio de um instrumento que possa ser também educativo, no qual se aprende que poluir sai mais caro do que 
prevenir.
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3 - MANANCIAIS E COMITÊS DE BACIAS 
 
Mananciais são nossas fontes de abastecimento 
 
Os órgãos governamentais e as empresas privadas retiram dos córregos, rios, regiões alagadiças, lagos, represas ou 
até mesmo das águas subterrâneas a água para o uso geral, priorizando-a para o consumo humano. As fontes 
responsáveis pelo abastecimento de uma região são chamadas mananciais.  
 
As áreas dos mananciais são prioritárias para o abastecimento público, acima de qualquer interesse, e protegidas por 
leis. 
 
 
Áreas de Proteção de Mananciais 
 
A implantação das Áreas de Proteção de Mananciais (APRMs) considera a bacia hidrográfica como uma unidade de 
planejamento e gestão dos mananciais. Assim, as bacias também necessitam ser recuperadas e protegidas, com a 
participação de todos, com a coordenação de governos e apoio de ONGs, empresas privadas, associações de 
moradores e escolas. 
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A Bacia hidrográfica 
 
Uma bacia hidrográfica é uma área de grande superfície, formada por um conjunto de terras, por onde corre um rio 
principal e seus afluentes, incluindo cabeceiras ou nascentes, divisores de água, cursos d´água principais, afluentes, 
subafluentes, entre outros. 
 
Geralmente, a água escoa dos pontos mais altos para os mais baixos, e a formação da bacia acontece pelo desgaste 
que a água realiza no relevo de determinada área, podendo resultar em diversas formas: vales – depressões nas 
montanhas –, planícies mais ou menos largas, maior ou menor quantidade de nascentes. 
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Bacia hidrográfica como unidade de gestão dos recursos hídricos 
 
Pela Lei das Águas, a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos 
Hídricos e de atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.  
 
É importante saber que a adoção de bacia hidrográfica como unidade de gestão dos recursos hídricos define um 
espaço geográfico de atuação que ajuda a promover o planejamento regional, controlar o aproveitamento dos usos da 
água na região, proteger e conservar as fontes de captação nas partes altas da bacia e discutir com diferentes pessoas 
e setores as soluções para conflitos. Vale destacar também que a bacia hidrográfica está relacionada ao espaço físico 
e não político, ou seja, geralmente ultrapassa a fronteira dos municípios, estados e, mesmo, países. 
 
 
Comitês de Bacia e controle social 
 
Antes da nova Lei das Águas no Brasil, instituída em 1997, os Comitês de Bacia eram fóruns de discussão dos 
problemas ligados aos recursos hídricos. Com a proposta de cobrança do uso da água prevista na lei, os Comitês 
passaram a decidir sobre as prioridades de investimentos: quando, quanto e para que cobrar pelo uso da água. Cada 
região tem ou terá um comitê de bacia, que pode ser dividido em subcomitês, permitindo cada vez mais que os 
usuários diretos possam gerir suas águas. Para saber mais, acessar o site www.cnrh.gov.br ou www.ana.gov.br. É por 
meio dos Comitês de Bacia que a sociedade pode dar sua contribuição para conservar e usar as águas da sua região. 
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4 - ÁGUA, MUDANÇAS CLIMÁTICAS E SEGURANÇA 
HÍDRICA  
 
Segurança hídrica 
 
Ao tratarmos da segurança hídrica, devemos abranger os aspectos sociais, econômicos e ambientais: 
 
No aspecto social, a primeira questão que devemos trabalhar é a garantia de acesso à água, ou seja, todos devem ter 
direito e acesso à água de qualidade.  
 
No aspecto econômico, é preciso garantir preços e tarifas justas para que todos tenham acesso à água de qualidade 
e que também os serviços de saneamento ambiental sejam oferecidos e implementados.  
 
No aspecto ambiental, é preciso garantir a manutenção da qualidade e quantidade das águas. No que tange à 
qualidade, além de trabalhar com o tema do saneamento ambiental (tratamento de esgoto e de resíduos sólidos, 
destinação final adequada dos resíduos, coleta seletiva, reciclagem e reuso da água), é preciso assegurar a 
manutenção das florestas para que possam contribuir para a qualidade e quantidade das águas.  
 
 
Mudanças climáticas e escassez de água 
 
As mudanças do clima alteram os padrões de circulação oceânica e atmosférica, modificando os ciclos hidrológicos e 
os padrões de precipitação. Como consequência, a oferta de água na superfície da Terra se altera para mais 
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(inundações) ou para menos (escassez). As alterações na oferta de água colocam em risco a segurança hídrica das 
populações humanas em menor ou maior escala. 

 
De acordo com o Plano Nacional de Mudança Climática, praticamente 80% 
dos impactos das mudanças no clima estão relacionados com as águas. Os 
principais riscos para o Brasil, inclusive pelo seu tamanho, é de que algumas 
áreas que já convivem com fases de intensas secas, como o Nordeste, vivam 
períodos maiores de secas e outras, que ainda não estavam acostumadas 
com isto, como o Sul do país, passem a ter períodos de secas. Outras regiões 
como o Norte do país, por exemplo, vão ter alternados períodos de secas e de 
cheias. A Amazônia teve uma seca em 2005 e 2010 e, no mesmo período, 
também houve cheia. O Acre, neste ano de 2012, está vivendo um período de 

muita cheia. Na região Sudeste, a tendência é de chuvas intensas, com enchentes e alagamentos. Na região Centro-
Oeste, possivelmente, teremos períodos de seca e cheia, e especialmente na seca, a produção agrícola é que será 
prejudicada. 
 
A contaminação das fontes de água por agrotóxicos, metais pesados e dejetos animais, associada aos eventos 
climáticos extremos, eleva a insegurança hídrica que pode comprometer diretamente não só as atividades produtivas, 
como também a segurança alimentar, a saúde da população brasileira e sua qualidade de vida. Em especial das 
comunidades em situação de vulnerabilidade social. 
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5- ESCASSEZ E USO EFICIENTE DA ÁGUA 
 
O uso da água 
 
A água doce tem múltiplos usos, sendo utilizada, ao mesmo tempo, por todos os habitantes do planeta e muitas vezes 
de forma pouco sustentável. 
 
Somos, hoje, 7 bilhões de habitantes com um consumo médio diário de 40 litros de água por pessoa, bebendo, 
tomando banho, escovando os dentes, lavando as mãos. A cada minuto de chuveiro utilizamos 3 a 6 litros de água. 
Para se ter uma ideia, um europeu, por exemplo, gasta de 140 a 200 litros por dia, e um norteamericano, de 200 a 250 
litros. Já em algumas regiões da África o consumo é de apenas 15 litros por dia.   
 
Principais ameaças 
Muitas das atividades humanas e dos nossos hábitos diários podem comprometer a qualidade da água, configurando-
se como uma ameaça, a que devemos estar atentos. Entre estas atividades e comportamentos, destacam-se: 
 
• Agricultura e irrigação 
• Desperdício 
• Lixo e esgoto 
• Agricultura mal planejada 
• Urbanização 

• Ocupações irregulares 
• Canalização de cursos d´água e impermeabilização 
• Insuficiência de saneamento 
• Contaminação da água 
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Agricultura e irrigação  
 
Só a agricultura consome 70% da água doce mundial. A irrigação sem tecnologia gera grandes desperdícios e, 
considerando-se a pecuária, os pastos e a água para os rebanhos, o consumo é ainda maior.  
 
A infraestrutura hídrica para irrigação, geração de energia, saneamento, entre outras atividades, terá de ser revista e, 
até mesmo, readequada, com base nas projeções de mudanças climáticas previstas. 
 
 
O desperdício como ameaça 
 
Mas, o pior hábito é o desperdício e o desconhecimento. Muitos ainda pensam: 
“Tem muita água, então, para que economizar?” 
 
Em função de seu ciclo natural, acredita-se que a água nunca desaparecerá. 
Entretanto, se o mau uso continuar, encontrar água potável será cada vez mais 
difícil e raro, pois a contaminação ou poluição acontece facilmente. 
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Lixo e esgoto 
 
O aumento da taxa populacional, somado ao modelo de desenvolvimento, propiciou o crescimento desordenado das 
cidades e o lançamento de lixo e esgotos sem tratamento nos corpos d’água.  
 

 
A redução de áreas verdes pelos desmatamentos vem alterando a quantidade e a qualidade da 
água e o clima. Os mecanismos de “defesa da Terra” acabaram se enfraquecendo e hoje temos 
um estresse de água. 
 
 

 
 
Agricultura mal planejada 
 
O Brasil chega a perder, todo ano, toneladas de solos férteis em razão de uma agricultura mal planejada, aliada à 
prática de monocultura extensiva, queimadas e desmatamentos. Junto com o solo, também perdemos água, quando a 
erosão carrega os sedimentos, causando o assoreamento dos cursos d´água.  

 
Se a quantidade de água é comprometida, a qualidade não fica para 
trás. A necessidade de aumentar a produção tem levado os 
agricultores a utilizarem fertilizantes e agrotóxicos de forma exagerada 
e sem critério. Muitas vezes, o aumento de áreas produtivas invade as 
matas ciliares, comprometendo os corpos d’água da região. 
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Os produtos químicos usados diretamente nas plantações e suas embalagens descartadas a céu aberto - apesar de 
existirem alguns programas de coleta deste material - são levados até os rios, córregos e lagos, ou acabam infiltrando-
se no solo, contaminando as águas subterrâneas. 
 
 
Urbanização 
 
O maior impacto que os cursos d´água recebem vem de fora e não do que está dentro deles. Veja o exemplo da 
urbanização, que traz uma série de efeitos em cascata: o aumento da demanda por impermeabilização do solo; o 
despejo ilegal e acúmulo de lixo e efluentes domésticos nos córregos, causando mau cheiro e problemas de saúde 
pública; a modificação da forma dos rios para perderem suas curvas e ganharem a forma reta que vemos hoje, 
geralmente com ruas ou avenidas marginais, para facilitar o transporte, e o colapso das frágeis estruturas de 
saneamento e fornecimento de água de boa qualidade. 
 
 
Ocupações irregulares 
 
Populações têm ocupado, de forma irregular, áreas de inundação dos rios (leito maior), zonas de risco e ribeirinhas, 
tornando essas áreas extremamente vulneráveis a eventos climáticos extremos, como chuvas torrenciais. 
 
O desmatamento de encostas e zonas ripárias (beiras de rios, lagos e corpos d’água), que são áreas de preservação 
permanente protegidas por lei (Código Florestal), aumenta a vulnerabilidade nas zonas urbana e rural. Um estudo  
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recente do Ministério do Meio Ambiente demonstrou que se tais áreas tivessem sido respeitadas, os impactos 
decorrentes dos deslizamentos na região serrana do Rio de Janeiro, no início de 2011, teriam sido muito menores. 
 
 
Canalização de cursos d´água e impermeabilização 
 
Para esconder ou tampar os córregos que viraram canais de esgoto a céu aberto, canalizamos os cursos d´água, 
modificando o seu entorno e o fluxo do canal. Ao impermeabilizarmos o solo com uma camada artificial, como o asfalto, 
reduzimos a sua capacidade de infiltração da água. Em ambos os casos, temos no final um aumento da quantidade e 
da velocidade do escoamento da água das chuvas. Os cursos d´água canalizados transbordam, juntam-se ao lixo que 
impede o escoamento das águas nos bueiros, as águas chegam com maior rapidez às calhas dos rios e temos, como 
resultado, as frequentes enchentes. Algumas delas já se tornaram históricas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Santa Catarina, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, entre outros. 
 
 



 

 

23 

Insuficiência do saneamento 
 
As cidades cresceram sem planejamento e muitas delas, situadas nas margens dos rios, passaram a jogar mais 
efluentes – água com resíduos domésticos e industriais – do que, normalmente, as águas conseguem degradar. O 
sistema público de redes coletoras de esgoto ainda é insuficiente para atender a maior parte da população brasileira, e 
o esgoto coletado, em algumas regiões, ainda carece de tratamento adequado. 
 
 
Contaminação da água  
 
A Crise da Água, apontada pelos técnicos e cientistas, será enfrentada por todos, mas serão as populações mais 
pobres as mais sujeitas a contaminações diretas, pois continuarão a usar os córregos e rios, muitas vezes poluídos, 
para higiene e abastecimento de água. 
 
O consumo de água contaminada, a falta de acesso ao saneamento ambiental e as condições de higiene inadequadas 
são responsáveis pelos problemas mais graves de saúde, especialmente nas populações empobrecidas. De acordo 
com as Nações Unidas: 
 

• cerca de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável 
• quase 2,5 bilhões vivem sem saneamento básico 

 
Estima-se que mais de 10 milhões de pessoas morrem a cada ano, em decorrência de doenças relacionadas à 
ingestão de água contaminada e à falta de saneamento. 



 

 

24 

Segundo dados do Sistema Único de Saúde, a cada R$1,00 investido 
em saneamento, as cidades economizam R$5,00 em medicina curativa 
da rede de hospitais e ambulatórios públicos. 
 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera a saúde como um 
estado de completo bem estar físico, mental e social, e não apenas a 
ausência da doença. A água tem um importante papel nos três estados 
da saúde citados pela OMS, sendo fator de inclusão ou exclusão social. 
Populações sem acesso à água tratada e saneamento ambiental são 
expostas a doenças, ambientes sem estética e má qualidade de vida. 
 
Toda ação produz uma reação. Aí começa um efeito-cascata: um saco 
de lixo jogado na rua é levado para um bueiro, vai para um córrego, que encontra um rio, que deságua no mar. No 
encontro das marés, o lixo pode voltar para um rio, que talvez seja o manancial da sua cidade. E pronto: um banho ou 
um copo d´água, sem tratamento, pode terminar em diarréia. São milhares de sacos de lixo e outros impactos 
produzidos ao mesmo tempo. 
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6 – CONSUMO RESPONSÁVEL, REUSO E 
REAPROVEITAMENTO DA ÁGUA 
 
Consumo responsável 
 
Na produção responsável, cada indústria preocupa-se com o uso dos recursos naturais, garantindo a existência deles 
para as gerações futuras e a continuidade de uso das matérias primas na sua produção.  
 
No consumo responsável, cada pessoa preocupa-se com seu consumo pessoal, em ser solidário e respeitar as 
comunidades, fazer a sua parte, somando a sua ação com a de outras pessoas. As escolas têm um papel fundamental 
na formação de consumidores responsáveis.  
 
 
Reuso da água 
 
Ao falarmos da água potável, será sempre mais difícil e caro obtê-la e tratá-la do que conservá-la. Por essa razão, 
refletirmos sobre nosso estilo de vida e a região em que habitamos, considerando a necessidade do uso mais eficiente, 
a cada dia, da gota d´água disponível, é muito importante. 
 
A água da máquina de lavar roupa ou do tanque, que já contém detergente, pode ser reutilizada para lavar a rua, a 
calçada, o banheiro. Ou, ainda, um equipamento pode ser instalado para captar a água da chuva e reaproveitá-la para 
atividades domésticas. 
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A mesma chuva que alimenta os rios traz, hoje, esperança a milhares de famílias em períodos de seca e escassez de 
água doce em áreas urbanas e rurais. 
 

 
Aproveitamento de água 
 
No Brasil, o projeto Um Milhão de Cisternas Rurais (P1MC), promovido pela 
ASA – Articulação no Semi-árido Brasileiro e pela ANA – Agência Nacional de 
Águas, é destinado às famílias com renda até meio salário mínimo por 
membro da família, incluídas no Cadastro Único do governo federal, e que 
residam na área rural e não tenham acesso ao sistema público de 
abastecimento de água.  
 
O programa envolve cerca de 800 entidades e busca superar as carências de 
água potável de um milhão de famílias rurais no semiárido do Nordeste a 
partir da construção de cisternas, que são pequenos reservatórios de água, 
protegidos contra a entrada de animais e sujeira, e que procuram manter a 

temperatura e a qualidade da água. 
 
A água da chuva captada de calhas e tubulações do telhado, da varanda ou de uma laje é armazenada e passa por um 
processo de decantação e filtragem, no qual folhas e outras impurezas mais grosseiras são separadas. Em cerca de 
90% dos casos, a quantidade de água armazenada vinda de um telhado abastece, nos períodos críticos de seca, quem 
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mora debaixo dele. As cisternas são uma tecnologia social barata, sustentável e eficiente na garantia da segurança 
alimentar e da saúde das populações de baixa renda. 

Outros sistemas de captação da água da chuva superficial e no subsolo, como caldeirões, caxios e cacimbas, 
aproveitam o subsolo cristalino de grande parte da região semiárida do Nordeste. Fontes de água como estas 
contribuem para aumentar a produção e diminuir o êxodo rural, mas é necessário que estas tecnologias alternativas 
sejam aceitas e haja vontade política para implementá-las. 
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