
Qual é a relação entre a água na 
natureza e a água de consumo?



Qual é o valor da água na natureza?



Percepção da água (*)
Ponto de vista da população:

escassez ou falta, preço, serviço
esgoto, conexões internas
inundações
qualidade da água
beleza paisagística

Ponto de vista das municipalidades

rios e lagos são obstáculos ao desenvolvimento 
e à circulação
zonas de drenagem são ignoradas

(*) Pesquisa feita pela Cepal



Elementos que fazem parte do Meio Ambiente

Funções e importância da água existente no Planeta

40%Homens e mulheres
51%Solo/terra
52%Animais
57%Rios
65%Ar
67%Matas / Florestas
89%Água

02Menções como fonte de energia elétrica

08Menções como fonte de alimentos para o homem  (pescado, 
mariscos, cultivo) 

18Menções à necessidade vital de animais e plantas

19Menções à higiene pessoal, limpeza no domicílio (banho, lavar 
roupa, etc.)

70Menções à necessidade vital do  homem (beber, cozinhar alimentos) 

A visão da população brasileira sobre a água

Pesquisa Ibope/WWF – fev 2005

Nº de entrevistas: 
1.000 entrevistas feitas 
por telefone
Período de campo:  
22 a 27 de novembro 
de 2004



Setor que mais consome água segundo a população consultada (%)

410779Mais polui

760249Mais desperdiça

6344118Mais consome

%%%%

Não sabe/Não 
opinou

ResidênciasIndústriaAgricultura

Consumo Real : 
70% Agricultura
20% Indústria
10% Uso doméstico

Poluição : 
30% Agricultura
10% Indústria
60% Falta de saneamento









(Norte e Centro-Oeste)



Conclusões

Os jovens estão entre os mais dispostos a participar da conservação 
dos recursos hídricos, mas isto parece distante de sua realidade e eles 
não sabem como participar. Isto mostra que somente a informação não 
é suficiente. 

É necessário criar caminhos para sua participação

O brasileiro não conhece os mecanismos de participação que estão a 
sua disposição na defesa das bacias hidrográficas, já que 70% nunca 
ouviram falar de comitês de bacias; 2/3 dos que ouviram falar não 
sabem qual é o trabalho dos comitês.

Quanto mais elevada a renda e a escolaridade dos entrevistados, menor 
é a preocupação com o consumo e a disposição em ajudar a resolver 
os problemas.

88% das pessoas entrevistadas crêem que o Brasil terá problemas de 
abastecimento de água a médio ou longo prazos e 74% aceitam  pagar 
um pouco mais pela água, desde que estes recursos sejam utilizados  
para a proteção dos recursos hídricos.



A  informação tem um papel decisivo na 
melhoria da percepção sobre

o valor da água

Mas: em linguagem acessível
para o especialista,
para a população em geral e

PRINCIPALMENTE,
para as crianças

A importância da informação

Ninguém ama o que não conhece
Ninguém preserva o que não ama



O papel do marketing 
e da Comunicação

na mudança dos 
padrões de 

comportamento

O Valor da Água

qualidade e/ou 
quantidade

Valor = informação sobre a 
disponibilidade

do insumo



2 bilhões de pessoas, no mundo  bebem 
água que você não usaria para lavar seu 

carro; 

Mortalidade global por 
causas em 2000

3 milhõesContaminação 
do ar

2,7 milhõesAIDS

2,2 milhõesDoenças 
diarréicas

Mas outros 1,2 bilhão 
gostariam de

ter esta água para beber



Relação entre qualidade da água
e mortalidade infantil (América Latina)
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C AN E UA C UB C HI C OR UR U VE N AR G P AN C OL ME X DOR HON E C U E LS B R A GUT NIC P E R HAI



De que modo a imprensa trata o tema água?
escassez ou falta, preço, serviço
inundações
qualidade da água
chuva (mau tempo) sol (tempo bom)
secas – efeitos e não causas (vontade de Deus)

Seca na Amazônia 
Rede Globo de TV – Globo Repórter

“O cenário de desolação fez o povo das águas 
conhecer o chão que se esconde sob os lagos”.

“Para o professor Osório Fonseca, doutor em meio 
ambiente e recursos hídricos, os ribeirinhos poderiam aproveitar para plantar 
culturas de ciclo curto, como o milho e o feijão. "Pelo menos a subsistência 
estaria garantida e eles não seriam olhados como coitadinhos, pessoas que 
são desprotegidas da sorte, que Deus está longe delas, essas coisas absurdas 
que acabam transparecendo nas notícias e nas imagens que saem da
Amazônia no fenômeno terrível que é a seca deste ano", diz o professor. 



Mas qual seria a explicação para seca tão prolongada e níveis tão baixos nos rios? 

Os técnicos do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) tentam 
desvendar o mistério. Uma das causas, segundo os pesquisadores, pode estar ao norte 
do Atlântico. O aquecimento das águas do mar estaria evitando a formação de chuvas. 

O geógrafo Arnaldo Carneiro, que estuda o comportamento das bacias 
hidrográficas, diz que a devastação da floresta também ajuda a alterar o clima. Os 
mapas de monitoramento do Inpa mostram que os municípios das áreas citadas pelo 
pesquisador já destruíram 90% de suas matas. "No futuro, essas regiões podem viver 
situações que o Nordeste brasileiro vive hoje. A falta de água, a precariedade de 
recursos hídricos em geral e uma seca um pouquinho mais pronunciada podem vir a ser 
um problema recorrente na Amazônia", diz Arnaldo Carneiro. 

Pelas contas dos ambientalistas, a Amazônia já perdeu 17% de sua cobertura 
florestal. Nos últimos 20 anos, 700 mil quilômetros quadrados foram devastados – uma 
área quase do tamanho da Alemanha. E quanto mais se destrói mais longos serão os 
períodos de seca. É que a mata tem o poder de multiplicar a chuva.

Seria esta seca tão prolongada 
um sinal de alerta? Esse precioso 
patrimônio ecológico não pode 
deixar de ser o maior depósito de 
água doce da Terra – para o bem 
dos brasileiros e de toda a 
Humanidade”.



Revista Veja

Peixes mortos pela redução 
do nível de água em um lago 

da Amazônia: estudos 
revelam que o fenômeno 

natural e o desmatamento 
ampliam o risco de colapso

O estrago é bem maior
Como se não bastasse a seca, estudos 
mostram que a devastação da Amazônia 
supera a que aparece nos números 
oficiais.

A maior seca dos últimos quarenta anos na Amazônia, 
que já provoca efeitos devastadores na economia e no 
meio ambiente, pode ser o começo de uma crise da 
floresta em larga escala. Dois dos mais respeitados 
ecólogos que trabalham na região, Daniel Nepstad e 
Paulo Moutinho, alertam para os efeitos colaterais do 
fenômeno. Experimentos realizados por eles 
comprovam que em um cenário de seca as árvores têm 
sua capacidade de fotossíntese reduzida e minguam. 
Como as copas estão menos densas e o chão, coberto 
de folhas secas, o sol alcança o solo, transformando 
em bombas-relógio extensas áreas de mata antes 
consideradas inatingíveis por incêndios. 



O paradoxo da água
“Setenta por cento da superfície do planeta
é coberta por água – mas só 1% de todo
esse enorme reservatório é próprio para
o consumo do homem. O desafio é evitar

a poluição, o desperdício e distribuir
melhor esses recursos hídricos”. 



Abastecimento
de água

Saneamento

Turismo
Lazer e 

Recreação

Energia

Transporte Vida
intra-uterina

Saúde**

Indústria*

Ecossistemas

Esportes
aquáticos

Agricultura
Irrigação

(**)Doenças de Origem Hídrica 
causam 70% das 

hospitalizações no mundo

(*)Indústria
Pesca

Turismo
Náutica

Outras indústrias

Usos da Usos da 
águaágua

Semana da água no RGS
Ponto de partida: disseminação de informações

Conscientização de todos os usuários
Incentivo à adoção de práticas preventivas



Manifestações 
sociais e

comunitárias

Comunicação
Manifestações 

religiosas

Manifestações 
artísticas

Ação
governamental

Ação
parlamentar

Educação

Linhas de ação



Mobilização das Águas – Ato religioso 
no Lago  

FORUM RÍO CAÍ 2004: QUE RIO 
QUEREMOS?

Encontro de Jornalistas Ambientais da 
América Latina e Caribe

II Fórum Internacional das Águas – A  
Vida em Debate

XI Semana Interamericana da  Água

Participação:  100 entidades 
governamentais e não-governamentais 
Evento 980 : palestras, seminários, trilhas 
ecológicas, limpeza de rios, exposições de 
fotos, de pinturas, oficinas e atos religiosos.

Algumas atividades do Ano Estadual das  Águas

Água é boa pauta?

Interessa à imprensa?



Cobertura jornalística de 
meio ambiente ganha 
importância nas 
decisões judiciais

25/11/2005 - 11h39 
Embraer suspende atividade 
em fábrica na China com 
contaminação de rio 
VINICIUS ALBUQUERQUE - da Folha 
Online

Reutilização d'água gera 
economia 
Shopping e fabricante de metanol 
já aderiram ao processo, que pode 
evitar desabastecimento no verão

Camilla Antunes - Especial 
para o JB 45,0Brasil

71,7Guatemala

88,4Francia

90,2Viet Nam

145,6Australia

161,1India

226,3Argentina

233,3Tailandia

272,5Canadá

758,3Estados 
Unidos

VOLUMEN 
EXPORTACIÓN 
NETA (109 m3)

PAIS

• Los 10 primeros países 
exportadores de agua 
virtual (1995-1999)

Fuente: FAO, 1997. Publicado en el el Informe Mundial de 
las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos 

1.000kglegumbres, 
raíces y 
tubérculos

2.000kgaceite de 
palma

1.000kgcítricos

1.500kgcereales

6.000kgcarne de ave

15.000kgcarne vacuna

500.000cabezacarne ovina

4.000.000cabezaganado

EQUIVALENTE 
AGUA

(litros por 
unidad)

UnidadProducto

Necesidades hídricas de las principales 
producciones alimentarias

Recursos hídricos 
amenazados
El caso del acuífero de Ogallala, en 
los Estados Unidos, es 
especialmente sorprendente: más 
del 90% de su agua riega al menos 
una quinta parte de todas las tierras 
fértiles del país y actualmente el 
nivel de extracción de agua supera 
con diferencia el nivel de recarga 
natural del acuífero.

O bom exemplo das indústrias
Movidas pela necessidade de 
adaptar os custos às novas 
exigências ambientais as indústrias 
já colhem bons dividendos com 
tecnologias limpas. 



As discussões do II Fórum Internacional das Águas 
- A Vida em Debate, promovido pela Associação 

Riograndense de Imprensa (ARI), serão 
fundamentais para a construção do Plano Nacional 

de Recursos Hídricos do Ministério do Meio 
Ambiente. 

A afirmação é de Cláudio Langone, secretário executivo da 
pasta, que participou ontem à noite da abertura do evento 

no Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre. 

CORREIO DO POVO - PORTO ALEGRE, QUARTA-FEIRA, 10 DE NOVEMBRO DE 2004

Fórum embasará plano nacional

O presidente da ARI, Ercy Torma, destacou que o principal objetivo do fórum é mudar 
o comportamento e conscientizar a sociedade de que o problema da água é 
dramático, apesar de distante da realidade de muitos. Torma acrescentou que é 
intenção ainda motivar os veículos de comunicação a abordarem os temas. O fórum 
ocorrerá até sábado. 

Conforme dados da Organização das Nações Unidas (ONU), mais de 40% da 
população mundial, ou 2,6 bilhões de pessoas, não tem saneamento básico e cerca de 
1,1 bilhão são obrigadas a beber água não potável. Os dados da ONU revelam ainda 
que, somente no Brasil, 20 milhões de pessoas não têm acesso à água ou a 
consumiriam a partir de uma procedência duvidosa. 

Torma destacou a relevância do tema .

Ministério do Meio Ambiente usará conclusões do evento sobre as águas que ocorre até sábado



Qual é a relação entre a água na 
natureza e a água de consumo?

Qual é a importância da água na natureza e 
bons serviços de saneamento ?

A A quantidade e a qualidade das águasquantidade e a qualidade das águas
dependem:dependem:

do uso e ocupação do solo urbano e rural;
da proteção dos mananciais;
do controle dos processos erosivos e de 
assoreamento;
do controle do lançamento de esgotos domésticos e 
industriais nos rios;
de práticas agrícolas adequadas.



Situação das águas no Brasil e América Latina

nos rios e lagos, diariamente são lançadas enormes 
quantidades de contaminantes, como esgotos, rejeitos 
industriais e fertilizantes perigosos;

o intenso desmatamento resulta em erosões e 
comprometimento da quantidade e da qualidade das 
águas superficiais e subterrâneas;

as erosões do solo urbano e rural, provocam grandes 
assoreamentos, reduzindo a capacidade dos mananciais;

o desperdício e o uso irracional e abusivo da água têm 
colocado muitas regiões em situação crítica.



Maus usos:
desmatamentos (mata ciliar)

ocupação irregular das margens
erosão

retificação
drenagem de banhados

uso abusivo, desperdício
poluição
acidentes

Enchentes Escassez
Má qualidade

(algas)

Custos 
elevados 

de 
tratamento

Que  atividade 
econômica pode 
se desenvolver 

onde não existem 
bons índices de 
saneamento?



Abastecimento
de água

Saneamento

Turismo
Lazer

Recreação

Energia

Transporte Vida
intra-uterina

Saúde

Indústria

Ecossistemas

Esportes
aquáticos

Agricultura
Irrigação

Usos da Usos da 
águaágua



Desafios

Contar a história  toda  - causas, eventos, 
conseqüências

Olhar a água em suas múltiplas facetas:

a) lições do passado, 
b) realidade atual, 
c) cenários futuros

Dar ao leitor elementos para reflexão:



Objetivos do Milênio

1. Erradicar a pobreza extrema e a fome

2. Universalizar o acesso ao ensino fundamental

3. Promover a igualdade entre os gêneros e a autonomia da mulher

4. Reduzir a mortalidade infantil. 

5. Melhorar a saúde materna

6. Combater a AIDS, a malária e outras doenças.

7. Garantir a sustentabilidade do meio ambiente

8. Fomentar uma associação mundial para o desenvolvimento



IV Fórum Mundial da Água
México 2006

Tema central:
Ações locais para um desafio global

Eixos Temáticos

1. Água para o Crescimento e Desenvolvimento
2. Instrumentação da Gestão Integrada de Recursos 

Hídricos (GIRH)
3. Água e esgoto para todos
4. Água para a alimentação e o meio ambiente
5. Manejo de riscos

A água não é uma doação gratuita da natureza; 
ela tem um valor econômico: 
ela é, algumas vezes, rara e dispendiosa e pode 
muito bem escassear em qualquer região do 
mundo.

Gracias

agua@aguaonline.com.br


