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Água – Recurso natural do século 21

Gestão

Densamente povoado

Fortemente urbanizado

Altamente industrializado

Representa um dos maiores desafios que a 

sociedade contemporânea terá que enfrentar



Alan Graham Macdiarmid    (Prêmio Nobel de Química – 2000)

10 maiores problemas a

serem enfrentados nos

próximos 50 anos

► Energia                         ► Democracia

► Água                             ► Educação

► Alimentos                     ► População

► Meio Ambiente             ► Doenças 

► Pobreza                        ► Guerras 

Posição central da água quanto à geração de energia, produção de alimentos, 
sustentabilidade da biodiversidade e mudanças globais

Fonte: Tundisi (2008)



Água, recurso infinito ou finito?

Planeta Terra           Planeta Azul

Falsa impressão de um recurso infinito

1,3 bilhão de km3 (~97%) – águas salgadas

42 milhões de km3 (~3%) – águas doces

- 33 milhões de km3 – calotas polares

- 8,1 milhões de km3 – águas subterrâneas

- 220.000 km3 – águas superficiais

2.000 km3 – água na matéria viva

Recursos

hídricos



Conferência Mundial da ONU sobre Água e Meio Ambiente (1992, Dublin)

Estabeleceu critérios básicos para a gestão dos 

recursos hídricos para o século 21

-“A água é um recurso finito e vulnerável, essencial para 

a manutenção da vida, do desenvolvimento e do meio 

ambiente”

-“A água tem um valor econômico para todos os seus 

uso e deve, portanto, ser considerada uma commodity”



O homem consumidor de água

O homem pré-histórico devia consumir cerca de 2 a 5 litros de água/dia

O homem do século 21 consome:

 Necessidades fisiológicas entre 5 a 10 L/d

 Conforto doméstico entre 150 a 450 L/d (países desenvolvidos)

 Todas atividades (agrícolas, industriais, lazer, etc.) ~ 56.000 L/d 

(~20.000 m3/ano/pessoa)

20.000 m3/ano/pessoa – valor considerado como norma de conforto

10.000 m3/ano/pessoa – valor mínimo
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Disponibilidade de recursos hídricos no mundo e no Brasil



Atualmente:

- 26 países encontram-se em situação de penúria

- 50 países deverão conhecer esta mesma situação 

até a metade deste século

Oriente médio:

- 9 países dos 14 existentes apresentam escassez de água

- 6 deles deverão dobrar sua população nos próximos 

25 anos



Usos da água nas sociedades modernas

Agrícola 

Industrial

Urbano

Os dados médios não refletem a situação de muitos países:

Guiana – 1% Urbano

99% Agrícola + Industrial

Guiné Equatorial – 81% Urbano

19% Agrícola + Industrial



Fonte: ANA (2007)

No Brasil, como no resto do mundo, o uso mais intenso da água é na

Agricultura (irrigação de culturas)



A “Crise da Água”

Dados:

- Relatório sobre Desenvolvimento Humano - PNUD (2006)

- Fórum Mundial da Água (Istambul, 2009)

- FAO

1,2 bilhão de pessoas são atingidas pela escassez de água

2,7 bilhões de pessoas vão ser atingidas até 2025

2,6 bilhões de pessoas sem saneamento básico

1,8 milhão de crianças morrem anualmente por infecções

transmitidas por água insalubre 



Crise de escassez ou de gestão?

Roger et al. (2006) – crise deve-se à gestão

Somlyody & Varis (2006) – crise deve-se à escassez, mas agravada pela 

má gestão (setorial e sem atitudes sistêmicas) 

Tundisi & Matsumura-Tundisi (2008) – acentuam a necessidade de uma 

abordagem sistêmica, integrada e preditiva na gestão das águas, com 
uma descentralização para a bacia hidrográfica

Causas da crise (tundisi, 2008)

- Intensa urbanização, aumento da demanda e aumento da descarga de recursos 

hídricos contaminados, distribuição heterogênea;

-Estresses e escassez de água em muitas regiões do planeta (alterações na 

disponibilidade e aumento da demanda);

-Infra-estrutura precária em muitas regiões urbanas, provocando perdas que 

podem atingir 30%;

-Problemas de estresses e escassez em razão de mudanças globais



(i) Aumentar as fontes de contaminação;

(ii) Alterar as fontes de recursos hídricos (disponibilidade)

(iii) aumentar a vulnerabilidade da população;

(iv) e interferem na saúde humana e pública, na deterioração

da qualidade de vida e no desenvolvimento econômico e 

social

Estas causas, de dimensões locais, regionais e globais, 

contribuem para:



O panorama descrito tende a se agravar, pois a 

demanda continua a crescer vertiginosamente

Aumento populacional (~de 90 milhões de habitantes/ano)

Necessidade de produzir maior quantidade de alimentos

Pressões da sociedade na direção de produção de energias limpas 

(hidrelétricas)

Rápida industrialização dos países emergentes e em desenvolvimento 

(indústria aumentou o consumo de água 30 vezes no decorrer do 

século 20)

Como enfrentar este problema?



Quantidade de água necessária para a produção
Fonte: Université de Genève



Como enfrentar a crise?

Tendo em vista os contornos ambiental, econômico e social da crise:

 Redução do consumo nos diferentes setores: desenvolvimento 

de procedimentos e técnicas mais sustentáveis (evitar desperdício)

 Reuso de águas: hipótese até pouco tempo considerada exótica

no Brasil passou a ser  hoje um tema prioritário

Realização de pesquisa científica: básica e aplicada

Diferentes áreas do conhecimento deverão atuar em

pesquisa multi e pluri-disciplinares focalizando, em 

especial, dois aspectos:



Reuso de águas:

Reuso Agrícola:

Vantagens Cuidados

Redução do consumo de água Presença de organismos patogênicos

Aumento da produtividade agrícola Contaminação de aqüíferos

Redução de custo com fertilizantes Metais pesados

Redução da descarga de esgoto em 

corpos de água

Degradação física dos solos

Pode ser aplicado aos diferentes usos (agrícola, industrial e urbano), 

desde que sejam observados os princípios de preservação da saúde dos 

usuários, preservação do meio ambiente, proteção dos mananciais e 

atendimento das exigências de qualidade (Hespanhol 2008)



Reuso industrial: Pressões sofridas pelo setor industrial (ambientais ou 

econômicas) tem levado ao aprimoramento de processos industriais 

e de gestão ambiental

Água de reuso na indústria (Hespanhol & Gonçalves, 2005): 

 Fluido de resfriamento ou aquecimento

 Matéria prima em processos industriais

 Geração de energia

 Descarga em vasos sanitários

 Construção civil

 Fluido para  a preparação de reagentes químicos

2.311 indústrias paulistas (médio e grande porte) que gastam em água

R$ 1 milhão/d, se houvesse reuso o gasto cairia para R$ 400 mil/d 
(Hespanhol, 2007)



Reuso urbano:

“Água de reuso” ou “água de utilidade” - grande potencial de uso urbano:

 Irrigação de parques e jardins,centros esportivos, etc.

 Reserva de proteção contra incêndios

 Sistemas decorativos aquáticos (fontes, chfariz, etc.)

 Lavagem de veículos

 Lavagem de praças e pisos

 Descarga sanitária em banheiros públicos e residenciais

 Controle de poeira

 Construção civil (preparação de concreto, lavagem de agregados, etc.)



Recarga de aqüíferos: ponto polêmico no reuso de águas, mas sendo 

bem conduzido pode ser de extrema importância para o aumento 

da oferta de água

Pode atingir diferentes objetivos (Hespanhol, 2006):

- Aumentar a disponibilidade de água em aqüíferos

- Proporcionar reservatórios de água em substituição a reservatórios 

superficiais

- Permitir que aqüíferos possam servir como eventuais sistema de 

distribuição,  eliminando canais ou linhas trocos

- Prevenir a intrusão de cunha salina, em aquíferos costeiros



Pesquisas para enfrentar a crise:

- pesquisar processos e procedimentos que levem à redução de 

consumo (desperdício);

- incentivar o reuso de águas;

- definir parâmetros que permitam, através do monitoramento 

sistemático, desenvolver o arcabouço legal para regulamentar, 

orientar e promover a prática do reuso;

- analisar os diferentes cenários climático-hidrológicos futuros com o 

objetivo de estimar as futuras demandas de água e definir políticas 

de uso e gerenciamento deste recurso;



- estabelecer programas de pesquisa e monitoramento para avaliar os 

riscos relativos às mudanças do clima;

- promover o gerenciamento integrado e em nível de bacia

hidrográfica;

- Criar um banco de dados que permita acompanhar a evolução dos 

usos de água no país de forma a serem antecipadas tomadas de 

decisões

- Desenvolver programas de cooperação internacional em bacias 

compartilhadas por vários países (Bacia do Prata e Amazônica)

- Revitalização de rios


