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Um dos principais objetivos da organização desta coletânea de textos extraídos de
livros, revistas, jornais e sites oficiais dos governos federal, estadual e municipal é fornecer
subsídios para promover uma visão mais ampla da água, integrando e relacionando informações. Além de incentivar e possibilitar aos alunos a leitura, interpretação de textos mais
técnicos, favorecendo posteriormente a discussão e troca de conhecimentos no decorrer do
mini-curso, o qual é a estratégia de ação do Projeto de Intervenção na Escola do PDE - A
BIOLOGIA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM UMA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR: FAVORECENDO A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA.
Um estímulo inicial da análise desta temática sob várias perspectivas como: biológica, ecológica, geográfica, econômica, social, política e histórica. A partir do conteúdo estruturante Biodiversidade e do conteúdo básico Dinâmica dos ecossistemas: relações entre os
seres vivos e a interdependência com o ambiente, pretende-se focar em “temas imediatos,
de interesse, geradores e situações significativas”, que contribuam para uma leitura crítica e
para os recortes necessários dos conteúdos específicos identificados como significativos
para o ensino da Biologia que por excelência são interdisciplinares e oferecem assim articulação com outras disciplinas.
Os textos podem ser trabalhados separadamente, destacando todos os pontos relevantes para a discussão da temática e possível articulação com outros conteúdos, inclusive
de outras disciplinas. Sendo que alguns apresentam o mapa conceitual, facilitando a visão e
relações das informações abordadas.
Devemos compreender a água como um elemento multidisciplinar e a partir desta visão percebamos como é essencial a sua preservação. A água é a base para a vida na Terra. Todos os processos relativos à água estão inter-relacionados, são complexos, dinâmicos
e demandam conhecimentos, informações e ações de todos os campos dos saberes.

Água: quem acredita no futuro preserva!
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A água no Campo dos Saberes
Water in the field of knowledge
É indiscutível que os problemas da água, como todas as questões ambientais e seus
múltiplos aspectos, devem envolver a participação de indivíduos e organizações em todas
as esferas da atuação humana.
O primeiro passo a ser dado é ler, conhecer, refletir sobre as questões problemáticas
relativas à água. Olhar a nosso redor, para a nossa realidade e fazer com que o nosso conhecimento se efetive em ações.

O Planeta Terra abriga um complexo sistema de organismos vivos no qual a água é
elemento fundamental e insubstituível. Sem água não existe vida! Ela é responsável pelo
equilíbrio da “comunidade vida”, da qual nós, seres humanos, fazemos parte. A água é também insumo indispensável à produção e recurso estratégico para o desenvolvimento econômico. Todas as atividades humanas dependem da água. Navegação, turismo, indústria,
agricultura e geração de energia elétrica são alguns exemplos de seu uso econômico. O
acesso à água é um direito humano fundamental. Toda pessoa deve ter água potável em
quantidade suficiente, com custo acessível e fisicamente disponível, para usos pessoais e
domésticos. Cuidar da água é uma questão de sobrevivência; depende da decisão e da ação de cada pessoa, comunidade e da sociedade em geral. Somente com sensibilidade,
criatividade, determinação e participação serão possíveis construir as respostas técnicas,
científicas, ecológicas, sociais, políticas e econômicas para a gestão da água na perspectiva
do desenvolvimento sustentável, com inclusão social e justiça ambiental. Trata-se de um
bem que é de produção e consumo, polivalente por ser essencial em todas as atividades,
tem sido usado desde forma predatória ou consciente em certas regiões devido a sua escassez, é visto como produto comercial à bem natural. Nada como a escassez e os problemas para levar as pessoas a refletirem e buscarem soluções.
Água: quem acredita no futuro preserva!
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ÁGUA: SINÔNIMO DE VIDA
Water: synonymous of life

A água é considerada o componente químico mais abundante da matéria viva. Atua como
solvente universal funciona como dispersante de inúmeros compostos orgânicos e inorgânicos. Essa característica da água é fundamental para os seres vivos, uma vez que as reações químicas de natureza biológica se desenvolvem em soluções. A água é ainda um importante veículo de transporte de substâncias, permitindo o contínuo intercâmbio de moléculas entre os líquidos extra e intracelular. Em alguns seres vivos, a evaporação da água contribui para a manutenção da temperatura corpórea em níveis compatíveis com a vida. Nas
articulações ósseas exerce papel lubrificante, contribuindo para diminuir o atrito nessas regiões. Além disso, nas reações de hidrólise, ou seja, nas reações de decomposição, como
ocorre no processo digestivo, a água participa como um reagente indispensável na transformação das grandes moléculas em outras menores, sendo imprescindível também no processo da fotossíntese. Além é claro de representar o ambiente de sobrevivência de várias
formas de vida. A superfície da Terra é dominada, em 75%, pelas águas. Os 25% restantes
são terras emersas, ou seja, acima da água. Tamanha abundância de água cria condições
essenciais para a vida e mantém o equilíbrio da natureza. Quem pensa que tanta água está
disponível para o consumo humano está enganado, pois somente 2,7% são de água doce e
grande parte está congelada ou embaixo da superfície do solo.
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A água de fácil acesso, dos rios, lagos e represas, representa muito pouco do total
de água doce disponível. Mas 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 está em condições
potáveis.
O problema se agrava, quando a quantidade de água doce, de que também necessita a própria natureza, tem múltiplos usos, sendo utilizada, ao mesmo tempo, por todos os
habitantes do planeta e muitas vezes de forma pouco sustentável. 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.
Essas atividades, juntas, também geram outros impactos, como a remoção de grandes áreas de vegetação e das matas ciliares, que protegem os rios e o solo, e causam a poluição
das águas pelo despejo dos agrotóxicos.
Estaríamos em melhor situação, se houvesse bom uso e boa gestão dos recursos
hídricos. Afinal, o pior hábito é o desperdício e o desconhecimento.
Muitos ainda pensam:
“Tem muita água, então, para que economizar?”
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A água é a base para a vida na Terra. Mantém a biodiversidade, impulsiona e regula
os ciclos biogeoquímicos e é fundamental para o desenvolvimento e crescimento sustentado
das atividades humanas. A física, a química e a biologia das águas estão envolvida de forma permanente e complexa; água de baixa qualidade compromete a saúde humana e o
desenvolvimento econômico e social. Doenças de veiculação hídrica ainda são a causa da
morte de milhões de pessoas anualmente e, além disso, há perdas econômicas resultantes
de internações e hospitalizações com doenças de origem em água contaminada e de má
qualidade.
O ciclo hidrológico e a permanente circulação da água entre a atmosfera, água de
superfície e águas subterrâneas, é completamente interligado e interdependente. As mudanças climáticas devem alterar os ciclos hidrológicos, provocando escassez de água ou
inundações, além de ameaçar a qualidade da água, com possível aumento de doenças de
veiculação hídrica.
Água é vital para o desenvolvimento econômico de países, regiões e municípios.
Mas a distribuição desigual dos volumes de água de precipitação e da evaporação provoca
balanços hídricos diferenciados por continente, em muitos casos gerando desigualdades
devido à disponibilidade de água com conseqüências na economia e na saúde da população.

Água e Mudanças Globais
Os últimos relatórios do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas
(IPCC, na sigla em inglês), apresentam inúmeros problemas referentes à quantidade e qualidade da água como resultado das mudanças globais. Grandes alterações no ciclo das águas são esperadas com aumento dos extremos hidrológicos e impactos nos processos
ecológicos, ciclos biogeoquímicos, resultando em escassez de água em certas regiões, aumentando o número de desastres e inundações. Essa freqüência passou de oito eventos por
ano entre 1900 e 1989 para 40 por ano entre 1990 e 1998, nas Américas, provocando inúmeros impacto socioeconômicos com bilhões de dólares de prejuízo e milhares de mortes.
Além dos impactos e instabilidades no ciclo hidrológico, há riscos à qualidade da água, possível aumento de doenças de veiculação hídrica e conseqüências para a saúde
humana com perspectiva de rápido aumento de doenças como dengue e malária em algumas regiões. Poluição, contaminação e eutrofização (fenômeno provocado por excesso de
nutrientes, compostos ricos em fósforo ou nitrogênio, que estimulam a proliferação de microorganismos) de águas superficiais subterrâneas são resultado de inúmeras atividades
humanas, especialmente despejo de resíduos domésticos, inclusive sólidos, não tratados,
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resíduos industriais e agrícolas e contaminação de águas atmosféricas. O conjunto de fontes pontuais e não pontuais em todas as regiões do planeta é enorme e complexo: nitrogênio, fósforo, metais pesados, arsênico, substâncias orgânicas como hormônios, antibióticos
e pesticidas, além de substâncias tóxicas produzidas por cianobactérias acumulam-se na
água, sob forma dissolvida, particulada, no sedimento ou ainda nos organismos através da
rede alimentar e, portanto, atingem os seres humanos e provocam danos à saúde.
Esses processos de interação dos contaminantes com a saúde humana estão sendo
pesquisados, mas ainda há inúmeras questões a responder referentes a efeitos crônicos e
agudos. Estudos epidemiológicos em grande profundidade e escala são necessários para
ampliar o conhecimento nessa área. Não há dúvida, entretanto, de que contaminação, poluição e eutrofização são todas conseqüências das atividades humanas e têm como resultado
a deterioração da qualidade da água em todos os continentes. Os custos do tratamento de
água para produzir água potável têm aumentado consideravelmente devido à complexidade
e intensidade da contaminação. O aprofundamento da pesquisa científica nessa área é necessário para promover capacidade tecnológica e preditiva na solução desses problemas.

Os problemas referentes aos recursos hídricos em escala global podem ser sintetizados no
conjunto de situações resultantes do crescimento populacional, intensa urbanização e contaminação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Abaixo estão as principais dificuldades:
• Aumento da população e urbanização com intensa pressão de usos múltiplos dos recursos
hídricos e impactos na qualidade e quantidade de águas superficiais e subterrâneas. Com
aumento dos volumes de água utilizados ocorreu também a diversificação dos usos múltiplos ampliando os impactos e suas conseqüências.
• Aumento da escassez de água em certas regiões, qualidade decrescente da água, aumento da poluição, eutrofização e contaminação.
• Infra-estrutura de baixa qualidade ou incompleta resultando em distribuição ineficiente de
água tratada, aumento nos custos do tratamento e perdas de até 40% na água tratada.
• Riscos devidos às mudanças globais, afetando qualidade e quantidade de água com escassez e stress de água aumentando em certas regiões e comprometendo o desenvolvimento e a saúde humana.
• É necessário ampliar em escala global a mobilização pública no processo de decisão e
desenvolver capacidade de informação objetiva e eficiente para melhorar a educação sobre
a água e todos os seus problemas.
• A governança dos recursos hídricos deve ser muito melhorada e o gerenciamento necessita abordagens sistêmicas e novas perspectivas.
O gerenciamento da água, a ciência das águas e a política das águas estão completamente separadas em muitos países e regiões. O ciclo hidrológico, que é indissociável, é
gerenciado por compartimentos: águas atmosféricas, águas superficiais e águas subterrâneas são administradas de forma independente e, em muitos casos, há diferentes legislações que atendem a esses compartimentos. A abordagem necessária é a de Gerenciamento
Integrado de Recursos Hídricos.
O gerenciamento de recursos hídricos é compartimentalizado, tornando se pouco eficiente. Durante todo o século 20 o gerenciamento ambiental e de recursos hídricos foi local,
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setorial e de resposta a crises. A tendência atual é aumentar a capacidade preditiva, promover o gerenciamento integrado dos usos múltiplos e do ciclo hidrológico e atuar em nível de
ecossistema, no caso, a bacia hidrográfica. Essa é uma tendência mundial que leva à descentralização na administração dos recursos hídricos, aumentando a capacidade de intervenções positivas e de participação dos usuários, público, indústria, agricultores e poder
público (municipalidades e distritos). Esse aumento de governabilidade tem resultado em
ações positivas e de envergadura na gestão dos recursos hídricos em nível mundial, especialmente na gestão das bacias hidrográficas, recuperação de rios e matas-galeria e tratamento de esgotos.

Existe solução?
As questões globais referentes à quantidade e qualidade da água estão relativamente bem delineadas e atualmente - além dos inúmeros problemas- há soluções a caminho. A
descentralização da gestão das águas e o aumento das informações sobre bacias hidrográficas têm aumentado, e a sofisticação tecnológica com equipamentos avançados. A cobrança pelo uso da água e o princípio do poluidor-pagador vêm apresentando resultados satisfatórios em muitos países. Os programas conjuntos de monitoramento da água na comunidade econômica européia, por exemplo, têm tido grande repercussão mundial na gestão e na
governabilidade. As tentativas e propostas de aproximação da ciência das águas com o gerenciamento e o aumento da consistência dos dados sobre contaminação e respostas dos
ecossistemas aquáticos e organismos produzem efeito positivo na gestão, o que é completado com a participação do público, que tem impulsionado políticas públicas em muitos países.
Por outro lado, as questões de contaminação, impactos das mudanças globais e o
papel da água na economia permanecem como zonas de fronteira em que a pesquisa e o
gerenciamento devem ser incentivados. Uma mudança na abordagem do problema está em
curso, ainda lenta, mas os esforços são positivos. Sobretudo, não se deve considerar o problema global da água como uma limitação para esta geração ou para este início de século.
Água segura em quantidade suficiente para as futuras gerações dará condições de sustentabilidade com melhor qualidade de vida para a população humana com menor risco.

Em sua opinião existe realmente solução?
Quais ações em sua cidade estão sendo efetivadas para mudar problemáticas
ligadas a água?

As estimativas da disponibilidade de água doce no Brasil oscilam entre 12% e 16%
dos estoques hídricos do planeta Terra. Isso inclui águas superficiais e subterrâneas. Em
duas grandes unidades hidrográficas do Brasil - bacia Amazônica e do São Francisco -,
concentram-se 80% da produção hídrica total. No Brasil, a interação entre a variabilidade
climática e a distribuição espacial e temporal da precipitação dependem de interações entre
processos regionais e continentais. Aqui a concentração e atividades da população humana
são desiguais. A distribuição desigual da disponibilidade hídrica, da população humana e
das atividades industriais, comerciais e agrícolas, além da urbanização crescente e em muitos casos desordenada tem produzido impactos econômicos, sociais e na saúde humana.
Água é essencial para o desenvolvimento econômico e para a qualidade de vida da
população. Água de boa qualidade tem efeitos importantes na saúde humana, diminui dramaticamente a mortalidade infantil e os índices de internações e aumenta a produtividade
das pessoas no trabalho e no estudo. Assim, águas doces superficiais e subterrâneas no
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Brasil são recursos estratégicos de alta relevância com impactos econômicos, sociais e no
desenvolvimento nacional. A gestão desses recursos hídricos deve avançar para integrar
a ciência das águas, com a gestão integrada e a política das águas, dando oportunidade
para avanços conceituais e gerenciais de grande alcance para a sociedade brasileira e para
o desenvolvimento sustentável do país.
As estratégias para a conservação e recuperação dos recursos hídricos no Brasil devem levar em conta a falta de água atual e futura em algumas regiões como o Nordeste; a
escassez de água que caracteriza um desequilíbrio no abastecimento de água e na demanda; e o stress de água que consiste em um conflito sobre usos competitivos. Ao considerar
as estratégias para a conservação e recuperação de recursos hídricos, devem-se levar em
conta os problemas fundamentais referentes à disponibilidade/demanda/ impactos: o desempenho da economia, o aumento e a urbanização da população humana; a diversificação
da demanda por usos múltiplos e a necessidade urgente de suprir toda a população com
água de boa qualidade, além de saneamento básico.
A falta de tratamento de esgotos no Brasil ainda é um dos grandes problemas que
afetam a população de áreas urbanas e rurais. As populações periurbanas dos grandes centros metropolitanos sofrem de escassez, têm acesso reduzido e recebem água de baixa
qualidade e, além disso, pagam um preço maior por esse abastecimento. O investimento de
recursos econômicos na recuperação de bacias hidrográficas e de mananciais, na revitalização de represas e da rede hídrica é essencial e estratégico, pois promove novas alternativas
econômicas e sociais em diferentes regiões, gerando trabalho e renda a partir de benefícios
resultantes da água de boa qualidade com sistemas aquáticos continentais livres de grandes
desequilíbrios e impactos. Esses investimentos são vultosos, mas essenciais e urgentes. O
volume de recursos necessários levanta a questão referente ao financiamento publico/privado dos investimentos e o acesso da população à água de boa qualidade.
Texto de José Galízia Tundisi. Água para o futuro numa perspectiva global. Revista Scientific American – Ano 6 nº 70 março 2008, p.32-37

Impactos na Economia
Um dos problemas referentes ao melhor gerenciamento dos recursos hídricos refere-se à importância da água nas economias de continentes, regiões e municípios. A água
virtual, ou seja, a água utilizada na produção especialmente agrícola movimenta-se no planeta de tal forma que é alocada em diferentes regiões daquela onde estão as plantações,
com um permanente fluxo desse volume. Países com grande produção agrícola como Brasil
Argentina e Estados Unidos têm vantagens competitivas nessa produção enquanto os recursos hídricos estiverem disponíveis. Com o aumento da população e do consumo per capita e a necessidade de maior produção de alimentos, essas vantagens competivas podem
ser efetivadas rapidamente. A água virtual, que é aquela utilizada especialmente na produção de alimentos no Brasil, tem importância estratégica atual e futura. Em 2025 essa vantagem se acentuará devido à redução da disponibilidade hídrica em algumas regiões do planeta, como em grande parte do continente africano. O Brasil tem vantagem estratégica nesse sentido, e a conservação da água para produção agrícola com tecnologias adequadas,
menor consumo e tratamento de resíduos eficiente, com recuperação de bacias hidrográficas e mananciais, pode ser um fator decisivo na produção agrícola do futuro.
A água é fundamental em muitos países para a produção de energia. O exemplo
clássico de exploração hidroenergética é o Brasil, onde pelo menos 50% da energia produzida é de fonte hídrica, mas países como os Estados Unidos, Rússia e muitos da África dependem de hidroeletricidade. As complexidades da produção hidroelétrica são já bem conhecidas, entretanto, a hidroeletricidade é ainda uma das formas mais limpas dessa produção e, portanto, o gerenciamento da construção e implementação de hidrelétricas demanda
novas tecnologias e soluções criativas baseadas na interação de engenheiros, ecólogos,
economistas, sociólogos e planejadores.
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Quando a meta é economizar água, outra estratégia-chave é voltar a atenção para
os maiores consumidores. Essa abordagem coloca a agricultura irrigada como alvo central:
e, comparação com qualquer outra atividade individual, a conservação na irrigação economizaria significativamente a água doce. Até mesmo um aumento de 10% na eficácia da irrigação economizaria mais água que a utilizada por todos os outros usuários. Esta meta pode
ser obtida inibindo vazamentos na infra-estrutura de abastecimento da água e implementando armazenamento de baixa perda de água, assim como uma aplicação mais eficiente da
água nas plantações.
A solução mais comum é manter a água da superfície em represas no período do
plantio, mas a exposição evapora grande parte desse armazenamento. O estoque subterrâneo limitaria a perda por evaporação, são os chamados “bancos d’água”. Um uso mais extenso de sistemas de irrigação por gotejamento, que minimiza o consumo ao permitir que a
água se infiltre mais lentamente no solo, ou diretamente na área da raiz, também ajudaria a
reduzir a demanda de água para a irrigação.
Conter a demanda hídrica para irrigação em áreas áridas e semi-áridas, atendendo
ao mesmo tempo as futuras necessidades alimentares do mundo, pode ser obtido com o
fornecimento de "água virtual" a esses lugares. O termo está relacionado à quantidade de
água gasta na produção de alimentos ou bens comerciais. Se esses produtos são exportados para uma região seca, então aquela área não precisará usar seu próprio estoque para
produzi-los. Portanto, os itens representam uma transferência de água ao local de destino,
que passa a receber a chamada água virtual. A noção de água virtual pode soar inicialmente
como mero artifício contábil, mas o fornecimento de produtos - e o conteúdo de água virtual
desses produtos - está ajudando muitos países secos a evitar o uso de suas próprias reservas de água para cultivo de produtos agrícolas, liberando assim grandes quantidades para
outras aplicações. O conceito de água virtual e o comércio expandido também levaram à
solução de muitas disputas internacionais provoca das pela escassez. A importação de água
virtual em produtos por parte da Jordânia reduziu a chance de um conflito com seu vizinho
Israel. Assim, A água virtual é o volume necessário para produzir alimentos ou outros produtos, que dessa forma está basicamente inserida nos itens. Um quilo de trigo, por exemplo,
exige cerca de mil litros de água para ser produzido, de forma que cada quilo “contém ‘ esse
volume. A exportação de trigo para um país árido faz com que seus habitantes não tenham
de gastar água produzindo trigo, o que reduza pressão sobre as reservas locais.
A comunidade internacional pode reduzir as chances de uma Crise global de água se
dedicar sua mente coletiva ao desafio. Não precisamos inventar novas tecnologias; temos
apenas de acelerar a adoção das técnicas existentes para conservar e ampliar as reservas
de água. Resolver o problema da água não será fácil, mas podemos ter sucesso se começarmos imediatamente e nos mantivermos focados nisso. Caso contrário, grande parte do
mundo sofrerá com a sede.
Fonte: ROGERS, Peter. Preparando-se para enfrentar a crise da água. Revista Scientific American
Brasil ano 6 nº 76 setembro 2.008 p. 60-67.
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A ÁGUA NOSSA DE CADA DIA
Our daily water
Podemos começar tratando a temática ÁGUA descrevendo o dilúvio universal que
deu origem aos oceanos, caldo primordial, fonte posterior da vida na riqueza dos coacervatos, no longo processo de resfriamento do planeta após o Big Bang.
Aleksander Oparin (1894-1980),criou na década de 1920, a hipótese sobre como a
vida teria se originado na Terra, propôs que os primeiros seres vivos surgiram a partir de
moléculas orgânicas que teriam se formado na atmosfera e depois nos oceanos, a partir de
substâncias inorgânicas. Embora ainda não exista um consenso sobre a composição da
atmosfera primitiva, foi proposto que esta era formada por metano (CH4),amônia (NH3), gás
hidrogênio(H2) e vapor de água (H2O). Não havia oxigênio (O2) ou ele estava presente em
baixíssima concentração. A Terra passava por um processo de resfriamento, que permitiu o
acúmulo de água nas depressões da sua crosta, formando os mares primitivos. As descargas elétricas eram intensas e teriam fornecido energia para que algumas moléculas presentes na atmosfera se unissem, dando origem a moléculas maiores e mais complexas: as primeiras moléculas orgânicas. Estas moléculas eram arrastadas pelas águas das chuvas e
passaram a se acumular nos mares primitivos. Ao longo do tempo, os mares primitivos eram
“caldos” nutritivos, ricos em matéria orgânica. As moléculas orgânicas formaram agregados,
formando os coacervatos, nome derivado do latim coacervare, que significa acolhimento,
formar grupos, montar. Portanto, coacervato é o conjunto de moléculas orgânicas reunidas em grupos envoltos por moléculas de água. Este não era um ser vivo, mas uma
primitiva organização das substâncias orgânicas em um sistema semi-isolado do meio, podendo trocar substâncias com o meio externo e havendo possibilidade de ocorrerem inúmeras reações químicas em seu interior. Acredita-se ter desempenhado um papel significativo
na evolução das células e, por conseguinte na origem da vida.
Ou, talvez, devêssemos citar o Gênesis: "[...] que as águas que estão debaixo do céu
se juntem num só lugar e apareça o chão seco"; e Deus chamou ao chão seco "terra" e ao
conjunto de águas mar".
Ou poderíamos tratar de sua composição química de dois átomos de hidrogênio para
cada átomo de oxigênio, H2O, presentes em cada molécula do precioso solvente universal,
inodoro, incolor e insípido; ou descrever seus estados físicos -.vapor,líquido ou sólido, dependendo da temperatura do meio ambiente -, que tanto intrigavam os filósofos présocráticos na antiga Grécia.
Talvez não faça muita diferença, desde que consigamos ter compreensão em relação ao sério risco que corre toda manifestação de vida sustentada pela água, tal a condição
de esgotamento em que a temos deixado, pelo desperdício e pela poluição, frutos da desmedida ganância e pouco cuidado com esse recurso. Não há mais tempo para "fazer de
conta" que não sabemos o perigo que a vida, corre, esperando que outros façam alguma
coisa...
O melhor dos homens é como a água;
a água a todas as coisas beneficia e não compete com elas.
Ocupa os humildes locais vistos por todos com desdém,
nos quais se assemelha ao Tao
(Lao-tsé)
Tao: Vocábulo que significa "caminho", evocando a imagem de um caminho que direciona para a conduta" e a retidão moral,
bem como a arte de comunicar o céu e a Terra e as forças sagradas e os homens. Esse termo vem da religião taoísta, fundada
por volta do final do século 11a.C. por Tchang Tho-ling.
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No singular, na bolsa amniótica da nossa gestação,
Bolsa amniótica ou âmnio
ou no coletivo, nas civilizações que se foram formanÉ uma bolsa cheia de líquido,
do às margens dos rios, como o Nilo no antigo Egito,
amniótico, onde o embrião está
mais de 3 mil anos antes de Cristo, ou no Tietê, em
mergulhado. Serve para proteção
São Paulo, ou do Tibagi e Iguaçu, no Paraná; a partir
contra infecções e possíveis
do século XVII, a água sempre foi a base do nosso
traumatismos que possam atingir
desenvolvimento, servindo-nos das mais diversas
o embrião. Está presente em
répteis, aves e mamíferos.
maneiras: como alimento primordial, fundamental para a higiene pessoal e das nossas moradias; para o lazer, a navegação e o transporte; para
a irrigação ou fazendo parte dos processos de industrialização dos mais diversos produtos.
Além desses corriqueiros, mas importantes, usos para nossa sobrevivência, a água, com
sua incrível maleabilidade, está presente nas manifestações culturais por meio das artes
plásticas, da música, da poesia, da literatura e, mais importante ainda, nos rituais religiosos.
Seja no batismo judaico-cristão, seja na iniciação dos meninos xavantes, que permanecem
dias dentro do rio batendo as águas com suas mãos, fica explícito o fascínio do ser humano
por esse cristalino mineral líquido que, conforme Evaristo Miranda, doutor em ecologia na
França "[...] é um pouco como Deus. Nem sempre de forma visível, ela está presente em
toda parte neste Úmido planeta [...]. Até no meio do fogo existe muito vapor de água".
È significativo o relato da resposta de um índio da tribo ianomâmi, à beira de um afluente do rio Mucajaí, ao ter-lhe perguntado qual, de todas as ações predatórias dos brancos que tinham invadido suas terras para garimpar, foi a que ele menos gostara. A resposta
foi imediata: "Foi ver um homem branco mijando nas águas deste rio". Percebe-se, pela resposta, o quanto a água é sagrada para a cultura desses índios. Fazendo um paralelo, o professor Miranda acrescenta: "para um cristão seria como ver alguém cuspir na pia da água
benta'.
E nós, mulheres e homens da pós-modernidade, que relação mantemos com esse líquido sagrado, num tempo em que tudo parece ser passageiro, transitório e descartável:
carros, empregos, copos ou relacionamentos? Que modelo de sociedade é esse que, criado
e mantido por um poder hegemônico minoritário determina a consolidação de modelos econômicos absolutamente espoliadores para seu próprio benefício, em detrimento do resto da
humanidade e de outras formas de vida, colocando em risco toda a biota planetária?
Cerca de 77% da superfície do nosso planeta está coberta por água e 97% do total
corresponde à água salgada, imprópria para o consumo. Dos 3% correspondem à água doce, aproximadamente 10,5 milhões de km3 contamos com menos de 0,01 % de água doce
disponível para todos os seres vivos. Além de ela ter distribuição heterogênea pelo planeta,
seu mau uso, principalmente para a agricultura, que se utiliza quase 80%, diversos países
enfrentam guerras para ter acesso à água, como é o caso do Oriente Médio. Por outro lado,
o desmedido, crescimento populacional e o desenvolvimento das atividades humanas têm
com que o consumo global de água aumente de 1.000 km3 para 4.000 km3 anuais em apenas cinqüenta anos.
Conforme a Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, 15% da água, superficial
e subterrânea, estão no Brasil. Apesar de se contar com uma Política Nacional de Recursos
Hídricos e um sólido corpo de leis, 46% da água tratada ainda está sendo desperdiçada. O
que fazer, então, diante de uma população de mais de 6,5 bilhões de habitantes e que poderá alcançar 12 bilhões em 2050, num cenário de escassez crescente, em que o ritmo de
consumo foi de 331 km3/ano em 1900 para 3.973 km3/ano em 2000, prevendo-se que chegue a 5.235 km3/ano em 2025?
Se, como aponta Evaristo Miranda, "o homem é o único animal capaz de distinguir a
água comum da água benta", fica difícil de entender a leviandade com que a estamos tratando, alheios ao sagrado nela implícito por viabilizar a vida no planeta! Perante esse conflito, talvez o único caminho possível seja o uso racional, que não depende tanto das alternati-
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vas tecnológicas - hoje, com certezas suficientes e extremamente eficientes -, mas, principalmente, do compromisso de cada um na mudança de hábitos de consumo.
"Se tocamos a água com os lábios e as mãos, é com o coração que a entendemos.
As águas pedem atenção espiritual, compreensão cultural e participação social, muito além
de números e tecnologias."
Além das atividades educativas e informativas para a população, são necessárias
medidas concretas para a economia da água, reduzindo sua demanda, perdas e desperdício
e protegendo mananciais e reservas subterrâneas. As perdas na distribuição pública e nas
residências podem ser "físicas", por vazamentos de redes e ligações de água, ou "comerciais", por hidrômetros defeituosos que não registram o consumo correto, ou por ligações
clandestinas. Perante esse cenário, um dos temas que devem ser discutido com toda a sociedade é a divulgação de medidas para conservação de água. Estas podem incluir consertos de vazamentos públicos e privados, instalação de válvulas de redução de pressão
(VRPs), privadas com caixas de descarga, torneiras de acionamento automático e hidrômetros individualizados em prédios de apartamentos; além de soluções menos convencionais
para reciclagem e reuso de água, como o aproveitamento das águas da chuva e a utilização
da água da lavagem de roupas para limpeza de quintais.
É o momento da Educação Ambiental se efetivar realmente em nosso cotidiano através de processos, meios em que como indivíduos ou em coletividade construamos valores
sociais, conhecimentos e atitudes voltadas para a conservação do meio ambiente.
Com todo o movimento da mídia, nas suas diversas formas de veiculação, principalmente nas grandes metrópoles, onde praticamente todo cidadão tem acesso direto ou indireto aos meios de informação massiva, é difícil encontrar alguém que, questionado quanto à
importância de cuidarmos da água, não se mostre aparentemente conscientizado a esse
respeito e simpático à causa. Por que, então ainda vemos tantas donas de casa "varrendo"
folhas da calçada com água potável ou donos de carro lavando seu veículo com esguicho
em vez de fazê-lo com balde.
O que falta para que os atos reflitam as palavras, para que, segundo as palavras de
Gandhi, "sejamos a mudança que queremos ver no mundo"?
De fato, precisamos é acreditar mais na vida e em que as utopias não são algo inatingível, mas algo a ser construído geralmente a partir do primeiro passo de alguém, que se
preocupou mais em verificar o que ele próprio estava fazendo, ao em fiscalizar o que os outros deixaram de fazer. Precisamos resgatar o que faz de nós algo mais que meros detentores de muita informação; precisamos vivenciar a educação "ambiental" que abra canais de
percepção para os detalhes à nossa volta e que, sem perder o sentido objetivo e prático da
realidade, estimule a sensibilidade, a criatividade e a capacidade de sonhar, ampliando a
nossa abertura ao novo e a nossa tolerância ao diferente. Vendo-o não como um empecilho
a ser superado, mas como um patrimônio riquíssimo a ser explorado, originando novas formas de relacionamento entre nós e o meio, em que a água talvez possa ser reconhecida em
seu papel primordial.
Provavelmente, nada do que está escrito é suficiente para traduzir a beleza implícita
na nossa irmã água e o risco que ela está correndo, mas se mobilizarmos algo em nosso
íntimo, no sentido de prestar mais atenção em nosso agir cotidiano com relação à água,
todo esforço valerá a pena!
Vale a pena lembrar as palavras do Chefe Seatle:
Os rios são nossos irmãos e matam nossa sede. Transportam nossas
canoas e alimentam nossas crianças. Se vendermos nossa terra ao
homem branco, este vai ter de ensinar aos seus filhos que os rios são
nossos irmãos. E o homem branco vai ter de dedicar aos rios a mesma
bondade que dedicaria a qualquer irmão.
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Cabe repensar, então:
Que tipo de relação estamos estabelecendo com nossa irmã água? Somente a utilitária, ou a de verdadeira admiração e respeito?
Que grau de compromisso mantemos com as atuais e as futuras gerações ao utilizarmos a água?
Eu conheço os rios da minha cidade?
Quais os problemas com a água dos rios, córregos, arroios da minha cidade?
A que bacia hidrográfica pertence esse rio?
De onde vem a água que abastece minha cidade?
Onde fica a nascente desse rio? Como ela é cuidada?
Eu desperdiço água potável?
Depois que utilizo a água em minha casa, para onde ela vai?
Há, ainda, a necessidade de travarmos nossa guerra "hidroconflitiva pessoal, na qualidade de cidadãos contra a falta de compromisso e de disciplina na busca por mudanças de
hábitos, que muito além do lucro possam garantir um uso racional e ecoeficiente para esse
precioso mineral líquido chamado água!
"Cuidemos da água antes que ela somente exista nas nossas lágrimas, derramadas pela
sua falta"
Vocabulário de apoio:
Hegemônico: apto para dirigir, para comandar; próprio de chefe; preponderância
Espoliadores: que usufruem causando danos
Biota: comunidade de seres vivos
Texto adpatado A Educação Ambiental e a Água nossa de cada dia, de Mônica Osório Simons, do
livro Administrando a água como se fosse importante: gestão ambiental e sustentabilidade,pág.191200
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Ciclo Hidrológico
A DINÂMICA DA ÁGUA NA TERRA:
A dinâmica da água no nosso planeta acompanha aquilo que chamamos ciclo hidrológico ou ciclo da água. Esse ciclo caracteriza-se pelo movimento constante da água e por
sua passagem por diferentes estados físicos (sólido, líquido e gasoso), dependendo da maior ou menor quantidade de energia (calor) que a Terra recebe do Sol. Parte da água que
chega à superfície da Terra evapora-se novamente. O restante pode seguir diversos caminhos, envolvendo: a infiltração no solo, ficando disponível para as plantas ou alimentando os
lençóis freáticos constituindo-se em águas subterrâneas; o escoamento pelas encostas dos
morros, formando sulcos e canais de drenagem, até atingir lagos, córregos, rios e, por fim,
os oceanos; a formação de camadas de gelo e geleiras em regiões de clima frio; a absorção
pelas plantas e o consumo de água pelos animais. Parte da água absorvida retorna novamente para a atmosfera através da transpiração das folhas e dos poros dos animais.
A quantidade de água disponível no planeta está estimada em 1,4 bilhão de km3. Esse ao menos é o número apresentado pelo hidrogeólogo russo Igor Shiklomanov, diretor do
Instituto de Hidrologia da Rússia e encarregado pela Organização das Nações Unidas (ONU) dessa avaliação. Números de duas décadas atrás estão bem próximos disso. Esse volume significa realmente toda a água: do xixi que você faz no começo da manhã e o suor
dos exercícios na academia aos estoques sob a forma de gelo nos pólos e nos cumes montanhosos, passando, evidentemente, por todos os oceanos, mares, lagos e rios, além do
volume retido pelas florestas e o que se encontra infiltrado no solo. Sem falar de chuvas,
neve e nuvens.
Medir tudo isso é uma tarefa de enorme complexidade, entre outras inúmeras razões
pela variação na porosidade das rochas, o que define suas diferentes capacidades de retenção hídrica. De qualquer forma esse volume tem permanecido constante, com perdas e ganhos quase insignificantes. Um processo conhecido como fotodissociação faz com que moléculas de água em elevadas altitudes sejam rompidas pela radiação ultravioleta, liberando
hidrogênio que escapa para o espaço conforme registrou a sonda Galileo em sua viagem
para Júpiter em meados da década passada. Essa nuvem de hidrogênio se estende da Terra a uma distância que chega à órbita da Lua. Em compensação, a entrada na atmosfera de
blocos liberados por cometas tem sido uma fonte de "abastecimento" de água no planeta,
em oposição à fotodissociação.
O que garante a fonte constante de água potável, a que abastece às nascentes e dá
origem aos rios, é o ciclo hidrológico, um dos fenômenos mais fascinantes da Terra e só
possível porque a distância do Sol permite as três formas da água.
O ciclo hidrológico inclui os mecanismos de transferência contínua da água, na Terra, da superfície para a atmosfera e de volta à primeira por meio das precipitações, além dos
reservatórios naturais como a água dos lagos, a neve das montanhas, o gelo dos pólos e os
aqüíferos.
A cada ano, segundo dados de Shiklomanov perto de 505 mil km3 são evaporados
do para a atmosfera, processo que consome metade da radiação solar que atinge a Terra.
Para ter idéia, isso equivale a algo como 1,4 metro retirado da superfície oceânica. Desses
505 mil km3 perto de 458 mil km3 retornam aos oceanos como precipitação sob a forma de
chuva ou neve. A diferença cai em continentes e ilhas. Outros 60 mil km3 se precipitam sobre a terra de fontes não oceânicas, mas, em compensação, perto de 34 mil km3 escoam da
terra para os oceanos especialmente sob a forma de rios, e um terço desse volume, ou seja,
aproximadamente 11,3 mil km3 estão disponíveis para uso humano, tanto para consumo
direto como agropecuário e industrial, entre outros fins.
O que define de fato a carência hídrica crescente no planeta - definido como "planeta
água", como é o caso do título de uma canção bem conhecida – é o processo de purificação
que resulta do ciclo hidrológico. A desigualdade na distribuição desses estoques, evidentemente, é um complicador ao do crescimento demográfico.
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Na realidade, água e energia são vitais para uma civilização em desenvolvimento e,
se do ponto de vista histórico até agora só pudemos avaliar as diversas culturas, a partir de
um determinado momento histórico - eventualmente com a Revolução Industrial, se quisermos utilizar uma referência mais visível, a discussão se estende para a escala planetária.
Com freqüência os economistas comemoram o crescimento de consumo como sinais
positivos para a criação de empregos e lucros para as empresas. Ao que tudo indica, no
entanto, a água e a demanda de energia tendem a tornar essas referências obsoletas como
padrões de bem-estar social. Isso sem levar em conta a enorme complexidade de retirar do
subdesenvolvimento pelo menos a metade da população do planeta com a oferta de infraestrutura compatível com padrões de bem-estar social, o que implica demanda adicional de
água e energia.
Enfrentar esse desafio, no entanto, será uma forma de potencializar recursos com a
adoção de novos padrões de uso, o que só será possível com enormes investimentos tanto
em educação quanto em ciência e tecnologia. Cidadãos conscientes dos recursos limitados
de sua casa cósmica tenderão a valorizar os recursos estratégicos e assim modificar radicalmente os perfis atuais de desvario de consumo.
Com a racionalização maior do uso, passando pela reciclagem da água, entre outras
iniciativas, é aceitável pensar que entraremos em outro ciclo da história.Ao menos que não
haja tempo ou consciência para essa transformação e prevaleça o ponto de vista mais sombrio apontado, por exemplo, pelo cosmólogo britânico sir Martin Rees no livro Our century,
no qual ele alerta para a possibilidade de liquidarmos a civilização ainda neste século.
Especificamente em relação à água é preciso acrescentar que, apesar de seu volume na Terra ter permanecido constante ao longo das eras geológicas, sem dúvida o ciclo
hidrológico pode ser - e de fato tem sido - alterado por influência humana. O desmatamento,
por exemplo, desempenha papel crucial nesse processo. Com a retirada da cobertura vegetal o volume de água que infiltra no solo para alimentar os lençóis freáticos e mesmo aqüíferos profundos e antigos - tende a se alterar. Como se não bastasse, além de diminuir a infiltração, o desmatamento também abre espaço para a erosão dos solos comprometendo a
qualidade das terras e afetando a produção de alimentos com tendência de sobrecarregar
outras regiões de produção. De muitas maneiras, a crise de água que já se manifesta em
muitas áreas do planeta é uma metáfora do futuro. Se formos capazes de compreender a
dimensão desses desafios e reagir de forma criativa e consciente o futuro tende a ser menos difícil. Caso contrário, é possível que tome forma o destino apontado por Martin Rees.
Em resumo:
• Ciclo hidrológico é o mecanismo natural para a oferta de água potável no planeta e só é
possível devido à distância entre Terra e Sol, o que permite a manifestação dos três estados
da água: sólido, líquido e gasoso.
• Oferta de água potável e distribuição irregular desses estoques já comprometem regiões
do planeta, sugerindo o uso mais racional dos recursos disponíveis, incluindo a reciclagem,e
uma maior consciência ambiental relacionada ao consumo de energia.
• Educação e investimentos em infra-estrutura são estratégias para melhor aproveitamento
dos recursos naturais ao mesmo tempo que levam ao bem-estar social.
Texto Adaptado: CAPOZOLLI, Ulisses. O ciclo hidrológico responde por água potável. Revista
Scientific American Brasil ano 6 nº70 março 2008 pág.46/47

A viagem de uma gota de água
Michal Kravcík , engenheiro-hidrólogo descreve o ciclo hidrológico de uma gota d' água.
A gota deve primeiro evaporar de uma planta, superfície de terra, pântano, rio, lago
ou mar e então cair novamente na Terra como precipitação. Se a gota d'água cair de volta
sobre uma floresta, lago, folha de grama, prado ou campo, ela pode cooperar com a natureza e retomar ao ciclo hidrológico porque pode ser absorvida facilmente pelo solo ou floresta.
Mas se cair sobre pavimento e edifícios em áreas urbanas, não será absorvida pelo solo e,
em vez disso, rumará para o mar. Isto significa que menos água existe no solo e rios e me-
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nos água evapora do solo. Portanto, um país com terras bloqueadas por excesso de pavimentos receberá menos chuva porque a água que deveria ficar lá (absorvida no solo, rios ou
lagos) segue para os oceanos.
Kravcík explica que "o ciclo da água pode ser equilibrado se o volume de água que
escoa dos rios para os continentes e vai para os oceanos igualar-se ao volume de água evaporado dos oceanos, o qual volta aos continentes por meio de sistemas frontais". Porém,
às vezes há uma diminuição na quantidade de água que se move a partir da superfície da
Terra e em direção ao solo. Isto é chamado de queda na ação capilar e pode ser causada
por áreas superedificadas. Quando a chuva atinge o asfalto e construções em vez de florestas e solo, ela não pode ser absorvida nem enviada para o subsolo. Em vez disso, incha rios
e oceanos. Como resultado, a preciosa água doce é transformada em água salgada. A equipe de Kravcík também descobriu que como a superfície da Terra está pavimentada - destituída de florestas e prados e drenada de fontes e riachos naturais - menos precipitação
está permanecendo nas bacias de rios e bacias hidrológicas continentais, onde é necessária, e que mais água está escoando para o mar, onde se torna salgada. É como se a chuva
estivesse caindo sobre um telhado enorme e baixo, como um guarda-chuva, composto de
áreas pavimentadas e desarborizadas: tudo abaixo dele permanece seco e a água corre
para o perímetro. As florestas e prados, que são os "domicílios" da água, deveriam receber
chuva e neve, mas quando a água atinge áreas pavimentadas e sem terra, desvia e flui para
o oceano. Kravcík acredita que a destruição de áreas que retêm água é uma violação séria.
"O direito de domicílio de uma gota de água", ele diz: "é um dos direitos básicos".
Também considera que as partículas de poluição produzidas pelo homem também
podem estar debilitando o ciclo hidrológico da Terra. Partículas de aerossol minúsculas
compostas de sulfatos, nitratos, cinzas e pó mineral, produzidas pela queima de combustível
fóssil, estão reduzindo a quantia de luz solar que penetra no oceano. A redução resultante
no calor significa que menos água evapora de volta para a atmosfera e menos evaporação
significa menos chuva. Também, dizem os 150 cientistas altamente qualificados que conduziram a pesquisa, essas partículas de aerossol estão suprimindo a chuva sobre regiões poluídas à medida que elas capturam gotas dê água em sua rede.
Fonte: BARLOW, Maude.CLARKE, Tony. Ouro azul. São Paulo: Books do Brasil Editora Limitada,2003.
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Why is Water Important?
Here are some interesting facts about Why Water is Important....
•
•

•

Water is necessary to all living things.
Water is all around us, in the air and in the ground. It is in milk, vegetables, fruit, meat, leaves, trunks, roots, and branches of a tree; it is even
in stones.
Water is used for many things:
o To drink: people should drink 8 glasses of water each day to stay
healthy.
o To wash things: dishes, cars, clothes, ourselves as needed.
o To cook things in (eggs, vegetables); to use in things we cook
(cakes, soup).
o To put out fires.
o To play in: pools, ponds, lakes, oceans; or to play with when using hoses, sprayers, or sprinklers.
o To water plants, lawns, trees, bushes.
o To transport cargo and people on ships or boats.
o More plants and animals live in water (saltwater or in fresh water)
than on land.

Fonte: http://oncampus.richmond.edu/academics/education/projects/webunits/water/waterimpt.html
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A Lei das Águas
Water Laws
A Constituição Federal de 1988 introduziu um avanço importante em relação à gestão
dos recursos hídricos no Brasil, ao considerar a água como bem de domínio público e ao
instituir o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SINGREH.
Essas medidas foram consolidadas na forma da Lei nº 9.433/97, que estabeleceu a Política Nacional de Recursos Hídricos (1997).
A Lei Federal nº 9.433/97, conhecida como Lei das Águas, estabelece a Política e cria
o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
São fundamentos da Lei nº 9.433/97:







o consumo humano e a dessedentação de animais
como usos prioritários em situações de escassez;
a água como recurso natural limitado e dotado de valor econômico;
o uso múltiplo das águas;
a bacia hidrográfica como unidade territorial para a implementação do gerenciamento
das águas e atuação do SINGREH;
a gestão descentralizada e participativa dos recursos hídricos.

Dentre os objetivos definidos na Lei 9.433/97 para a Política Nacional de Recursos Hídricos, é importante destacar: a garantia da disponibilidade de água para as gerações atuais
e futuras, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos; a utilização racional e
integrada com vistas ao desenvolvimento sustentável e à prevenção e à defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural (cheias e secas) ou decorrentes do uso inadequado dos recursos hídricos.
A Lei nº 9.433 estabelece, como diretrizes para a gestão de recursos hídricos:




a associação dos aspectos de quantidade e de qualidade;
a adequação às diversidades físicas, bióticas, demográficas,econômicas, sociais e
culturais das diversas regiões do País;
a integração com a gestão ambiental, com a gestão dos sistemas estuarinos e costeiros, e a articulação com a gestão do uso do solo.

A organização do Plano em programas e subprogramas visa dar condições para o
alcance dos objetivos estratégicos que todos os brasileiros devem procurar alcançar: São
objetivos claros e simples, e para realizá-los precisa se levar em conta a diversidade social e
ambiental do Brasil e as várias instituições envolvidas. Para facilitar o trabalho, foram pensados 13 programas, que estão organizados em três componentes principais:




Mais água disponível, superficial ou subterrânea, e com melhor qualidade.
Diminuição dos conflitos de uso da água, existentes ou potenciais, ou causados por
eventos críticos, como inundações, secas e outros.
Percepção da conservação da água como um valor social e ambiental importante.

“Uma coisa é pôr idéias arranjadas,
Outra é lidar com país de pessoas, de carne e sangue, de mil e tantas misérias”
Guimarães Rosa
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Fica decretado que a maior dor
sempre foi e será sempre
não poder dar-se amor a quem se ama
e saber que é a água
que dá à planta o milagre da flor.
Thiago de Mello

23

Também à beira do mar, cidades se desenvolveram, vivem da exploração das riquezas marinhas. Em suma, os complexos aquáticos doces e salgados sempre ofereceram alimentação e condições de sobrevivência para o ser humano. A importância desses ecossistemas é tão grande, que sem eles não haveria vida como conhecemos. Estudos das águas
da Terra são essenciais, principalmente porque a sua biodiversidade é uma das menos conhecidas, lembrando que só na bacia Amazônica são catalogadas cerca de 1.500 espécies
de peixes e ainda há muito a se conhecer.
A explosão demográfica humana vem liberando em suas atividades o derramamento
de substâncias tóxicas ao meio ambiente, poluindo os recursos hídricos mundiais. Os dejetos humanos, incluindo nesses os produtos químicos industriais, vêm afetando a hidrosfera
da Terra a ponto de tornar o meio aquático sem vida, destruindo também a base da cadeia
alimentar: o plâncton e o fitoplâncton.
A poluição dos rios é grave porque suas águas se deslocam, desaguando em rios
maiores, levando os elementos poluentes por centenas ou milhares de quilômetros. Poluem,
assim, grandes extensões, chegando finalmente ao mar, já que as grandes bacias hidrográficas terminam no oceano. Quanto aos lagos e pântanos de água doce, o problema é mais
crítico ainda. Nesses ecossistemas formam-se habitats fechados ou ilhados, de modo que a
poluição contínua vai se acumulando até chegar a um nível elevado, provocando o extermínio da vida, já que não há possibilidade de recuperação em grande escala.
Deve-se observar que justamente nesses ecossistemas isolados é que encontramos
um maior endemismo de espécies; isto é, espécies exclusivas de um local acabam sendo
extintas. E isso aumenta ainda mais a importância da manutenção do ambiente.
Outro fator de desequilíbrio ecológico na hidrosfera é a pesca predatória praticada
em todo o mundo, destacando o que vem ocorrendo na região do Pantanal Matogrossense,
no Brasil. Milhares de pescadores retiram toneladas de peixes, sem que se possa haver um
efetivo controle das autoridades, ante a extensão da área, observando que este tipo de pesca está muito além da necessidade do indivíduo pescador, caracterizando-se assim como
predatória. Portanto, urge conscientizar-se do problema para que sejam tomadas medidas e
atitudes concretas a respeito, visando à conservação e exploração orientada desses ecossistemas.
A biodiversidade fluvial e marinha tem que ser estudada mais profundamente, delimitando-se programas de conservação e exploração o menos danosa possível. Além disso,
sem efetivas mudanças comportamentais na sociedade moderna e uma concreta aplicação
de diretrizes de proteção ambiental, o sistema aquático mundial experimentará em poucas
décadas um verdadeiro colapso ecológico. Rios e lagos passarão a ser massas de água
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sem vida, e o oceano um imenso depósito de lixo e objetos, não propiciando mais a
possibilidade de vermos o reflexo das águas.

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
As águas subterrâneas correspondem à água que infiltra no subsolo, preenchendo
os espaços formados entre os grânulos minerais e fissuras das rochas. Essas águas tendem
a migrar continuamente, abastecendo nascentes, leitos de rios, lagos e oceanos. O Brasil
possui grandes reservas subterrâneas (da ordem de 112 mil Km³). Estima-se que 51% do
suprimento de água potável do Brasil sejam originários dos recursos hídricos subterrâneos.
Cerca de um quarto dos países do mundo enfrenta hoje problemas de abastecimento
de água, o que causa inúmeros conflitos. Mesmo no Brasil, que tem uma das maiores reservas de água doce do planeta, a escassez desse recurso essencial é sentida em vários lugares, com destaque para a seca no Nordeste. Até São Paulo, a maior cidade o país, convive
com o racionamento ou a simples falta de água e já se cogitou transpor as águas do aquifero Guarani para abastecer a metrópole. A idéia de levar as águas de “reservatórios” naturais subterrâneos para outras áreas pode reforçar uma noção popular incorreta: a de que
estas águas “correm” como rios dentro da terra, bastando localizá-los para resolver os problemas de escassez. O mito resulta da dificuldade de entender o que não se pode “ver”. As
águas presentes na superfície são diretamente conectadas com as do subsolo, mas estas
últimas estão contidas em rochas, o que torna necessário realizar mapeamentos e estudos
geológicos para otimizar seu aproveitamento e evitar a contaminação por poluentes.
Períodos de estiagem são férteis em 'soluções milagrosas' para amenizar a escassez
de água que atinge várias regiões do país. O Brasil tem uma das maiores redes hidrográficas do planeta, e só a Amazônia contém um quinto da água doce disponível no mundo, além de um terço das florestas tropicais, uma biodiversidade valiosíssima e riquezas incalculáveis no subsolo. Ampliar o conhecimento sobre nossos recursos hídricos e temas relacionados - e, sobretudo, promover a educação ambiental - são medidas importantes para o uso
racional e a proteção da água que talvez seja, para o ser humano, a mais importante riqueza
natural.
Além da questão histórica da seca nordestina, a falta de água já atinge muitas outras
áreas do Brasil. Uma solução está na água subterrânea, acumulada em rochas permeáveis
ou semipermeáveis que podem armazenar e transmitir essa substância – são os chamados
aqüíferos. No mundo, esses 'reservatórios' naturais de água doce só são superados pelo
gigantesco volume presente nas calotas polares, geleiras e neves do alto das montanhas. A
noção de abundância da água subterrânea é comum entre a população, assim como a idéia
equivocada de que tais águas circulam livremente, como se fossem 'rios' sob o chão. Mesmo levando em conta o grande volume armazenado nos aqüíferos, é polêmico afirmar que a
água de boa qualidade nunca vai acabar. A qualidade desse recurso é um fator relevante,
até porque águas contaminadas por substâncias químicas ou microrganismos podem provocar algumas doenças ou transmitir outras (cólera, esquistossomose etc.) e trazer prejuízos
aos ambientes naturais onde circulam.
Um país que tenha suprimento seguro de água deve cuidar de suas reservas com
tanta atenção quanto aqueles que sofreram conflitos devido à falta desse recurso. Deve-se
sempre combater o desperdício de água, além de proteger os aqüíferos e preservar sua
qualidade. Essa preocupação levou o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) a
baixar, em abril de 2.008, a Resolução 396, que trata da classificação das águas subterrâneas e de sua utilização segura. A classificação baseia-se em características hidrogeoquímicas e níveis de poluição e visa prevenir e controlar a poluição, protegendo a qualidade
dos aqüíferos. São estabeleci das cinco categorias para essas reservas, além de uma 'classe especial', reservada a aqüíferos essenciais para a preservação de ecossistemas em unidades de conservação de proteção integral ou que alimentem corpos d'água superficiais
também classificados como 'especiais'. Para manter a qualidade das águas, em cada categoria, a resolução determina a criação, pelos órgãos ambientais, de 'áreas de proteção de
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aqüíferos', 'perímetros de proteção de poços de abastecimento' e 'áreas de restrição e controle do uso da água subterrânea'.
O cuidado com essas reservas deve ser constante. Por ser um recurso estratégico, o
uso da água doce desperta polêmicas apaixonadas, como no caso da privatização de serviços públicos (cidades como Paris adotaram o caminho inverso - da 'desprivatização' - para
que os serviços de água retornem ao controle público), do projeto de transposição de águas
do rio São Francisco, no Nordeste, ou mesmo da proposta de usar o gigantesco aqüífero
Guarani para abastecer a cidade de São Paulo.
A água circulante, formada pelas nuvens, pela chuva e por rios e lagos, é continuamente renovada. Em princípio, portanto, a quantidade total de água disponível não diminui,
pelo menos a da parcela disponível para consumo humano. Convém distinguir, dentro do
contexto deste texto, os termos 'demanda' e 'consumo'; o primeiro está ligado à idéia de 'necessidade', enquanto o segundo corresponde à de 'gasto, utilização efetiva'. Se não houve
redução da disponibilidade, par que o 'precioso líquido' está se tornando mais escasso?
A explicação para a crise, segundo muitos estudiosos, está no aumento da população humana, em práticas ambientalmente inadequadas e no estilo de vida atual. Embora a
tecnologia tenha expandido a capacidade humana de captar água para seu consumo, a disponibilidade relativa tornou-se crítica, devido a vários fatores. O aumento da população
mundial estimula a produção agrícola e industrial, elevando a demanda, e impõe uma crescente ocupação das terras, afetando a qualidade de muitos mananciais. Os padrões de consumo excessivo ampliaram de modo quase ilimitado a demanda. Finalmente, o lançamento
de resíduos industriais e domésticos, sem controle, em águas correntes, contamina as reservas e dificulta seu aproveitamento.
Nas sociedades desenvolvidas, a demanda total por água cresceu seis vezes entre o
início e o final do século 20. Apenas nas lavouras de todo o mundo são utilizados cerca de
2,6 trilhões de m3 de água por ano. A irrigação, a introdução de espécies de alto rendimento
e o uso de fertilizantes e agrotóxicos elevaram o rendimento das culturas, mas também a
exigência de água.
As estatísticas revelam que o consumo por pessoa cresce geometricamente com o
aumento da renda de uma população: em média, um norte-americano consome mais de 500
litros por dia. Se cada pessoa precisa de (ou 'demanda') cerca de 110 litros de água por dia
para atender às necessidades de alimentação e higiene, segundo estimativa da Organização das Nações Unidas, e se em algumas regiões do Brasil o consumo per capita chega a
mais de 200 litros diários, isso significa que nessas regiões cada indivíduo gasta todos os
dias cerca de 90 litros a mais que o necessário. Isso, em parte, não está relacionado ao aumento de renda da população, e sim ao hábito do desperdício (tomar banhos demorados,
escovar os dentes com a torneira aberta, lavar calçadas e carros com mangueiras etc.) em
um país que detém 12% de toda a água doce disponível no planeta.
Como disse o geólogo Luiz Fernando Scheibe, no livro Os círculos da água (2007),
"a lógica industrial volta a se encontrar com a água, como nos começos da Revolução Industrial. E toda a produção agrícola e industrial demanda quantidades enormes de água,
que exportamos na forma dos grãos ou da carne: a produção de 1 kg de frango consome 2
mil litros de água! E assim o alumínio, a celulose e o papel. Sem contar os dejetos e os rejeitos dessas indústrias, despejados também nas águas correntes".
Os problemas que afetam as águas superficiais têm levado, no Brasil, a propostas de
uso das reservas subterrâneas (os aqüíferos) para garantir o abastecimento de grandes cidades. No entanto, a suposição de que a água superficial e a subterrânea se comportem de
modo distinto, sem relação entre si - até livros escolares contêm ilustrações mostrando lagos e rios isolados sob o chão -, é incorreta. Esse mito é facilmente desmascarado quando
entendemos o ciclo da água na natureza.
A água é encontrada, na natureza, nos três estados da matéria (sólido, líquido e gasoso), e sofre continuamente mudanças de estado, associadas à constante movimentação
dessa substância. A água líquida transforma-se em vapor e sobe na atmosfera, formando
nuvens, dentro das quais surgem gotas ou cristais de gelo que, sob determinadas condições, precipitam-se na forma de chuva, neve ou granizo. Uma parte forma córregos, rios e
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lagos, até atingir o oceano, mas outra parcela infiltra-se no solo, dependendo do tipo de rocha existente, e pode ser armazenada no subsolo, onde também se movimenta.
O solo exibe duas zonas distintas, em função da presença de água: a saturada (inferior e preenchida pela substância) e a não-saturada (superior praticamente seca). O limite
entre essas zonas, chamado de nível d'água ou 'lençol freático', tende a acompanhar, de
modo 'suavizado', o relevo observado na superfície. O nome 'zona saturada' é mais adequado, já que aqüíferos não são 'lençóis', mas unidades tridimensionais: têm largura, comprimento e profundidade. Esses reservatórios naturais são as águas subterrâneas, ou seja,
aquelas não-retiradas pelas plantas, que são filtradas no solo e no subsolo, onde preenchem os espaços vazios existentes na estrutura de diferentes rochas.
Essas águas podem retomar naturalmente à superfície, em fontes e nascentes de rios e córregos. Também podem ser captadas por meio de poços escavados às vezes manualmente (com extração por baldes ou bombas) ou em poços tubulares feitos com equipamentos de perfuração, que podem ter dezenas, centenas ou mesmo poucos milhares de
metros de profundidade.
Quando regamos uma planta, a água se infiltra devido à atração gravitacional, que
'puxa' tudo para baixo. Alguns solos e rochas são impermeáveis (ou quase) e por isso a infiltração é muito baixa ou nula. As rochas cristalinas - ígneas (geradas pela solidificação de
magma, no interior da Terra, ou lava vulcânica, na superfície) ou metamórficas (geradas
por transformações físicas ou químicas de outras rochas no estado sólido, sem fusão) - são
maciças, mas têm fraturas internas que permitem acúmulo de água. As rochas arenosas
(compostas pela sedimentação de grãos de areia) são as mais adequadas para armazenar
esse recurso, pois apresentam maior porosidade (espaços vazios entre os grãos) e permeabilidade. Já os conglomerados, formados por seixos e grânulos, exibem altas taxas de poros
idade e permeabilidade, graças aos espaços entre essas partículas e à comunicação entre
eles. Para que um meio seja permeável, não basta ser poroso: é preciso que os vazios se
intercomuniquem.
Como os diferentes tipos de rochas não ocorrem de modo uniforme em todos os locais, o acúmulo de águas subterrâneas varia de um local para outro. A variedade de rochas
e de estruturas internas as torna capazes de armazenar água exigem estudos geológicos
antes da abertura de qualquer poço.
Certas rochas são mais resistentes que outras intemperismo (ação de fatores físicos,
químicos biológicos ao longo do tempo), que as decompõe alterando sua estrutura e sua
composição, e as transforma lentamente em solos e sedimentos. Solos formados por rochas
decompostas, como o saibro, com freqüência mais porosos e permeáveis que rocha original.
Em calcários (rocha sedimentar mármores (metamórfica) predomina a dissolução química- a
água infiltra-se por fraturas preexistes e dissolve gradualmente o material, gerando vazios
que, com o tempo, podem dar origem a amplas cavernas.
Portanto, as águas que se infiltram no subsolo não formam 'rios' subterrâneos, lagos ou
“veios” d'água', como muitos imaginam, mas ficam armazenadas em rochas que apresentam
as características adequadas. Esses materiais atuam como 'esponjas' no subsolo, absorvendo e acumulando água. As únicas exceções são as rochas calcárias, passíveis de dissolução pelas águas que se infiltram – apenas nelas a água se movimenta em canais descontínuos parecidos com rios subterrâneos. Parte da água escoa pela superfície, enquanto outra se infiltra em direção ao lençol freático e ao sistema aqüífero que o abriga. Assim, as
águas atmosféricas, superficiais e subterrâneas são conectadas e interdependentes.
A ocorrência de águas subterrâneas, sem importar a profundidade em que se encontrem,
depende de rochas que tenham porosidade e permeabilidade. Isso derruba outra crença, a
de que quanto mais profundo um poço, maior sua capacidade de produzir água.
Um aqüífero limitado, no topo e na base, por camadas de rochas impermeáveis é chamado de 'confinado'. Se a camada superior for semipermeável, diz-se que o reservatório é
semiconfinado. Nesses casos, a água fica armazenada sob pressão maior que a atmosférica. A perfuração de um poço em aqüíferos desse tipo fornece uma saída para a pressão, o
que 'empurra' a água em direção à superfície pelo canal perfurado. Se a água chega à superfície sem bombeamento, o poço é denominado 'artesiano' (se for necessário bombear a

27

água, o poço é semiartesiano). Os aqüíferos também podem ser 'livres', ou seja, ter apenas
uma camada inferior limitante, sendo a parte superior aberta. Nesse caso, a pressão é insuficiente para trazer a água até a superfície.
A água subterrânea pode estar armazenada sob a superfície há anos, séculos ou até milênios. A extração pode reduzir sua quantidade, mas o recurso é 'renovável' enquanto houver reposição pela água infiltrada. A 'recarga' do aqüífero depende das taxas de infiltração,
do regime de chuvas na região e da vegetação. Nas cidades, a impermeabilização do solo
por ruas e construções exige soluções artificiais para aumentar a recarga: algumas cidades
modernas ocupam quarteirões inteiros com 'bacias de espera' para água de chuva, forradas
na base com areia para aumentar a infiltração. A recarga de aqüíferos é considerada até no
projeto de edifícios e rodovias ultramodernos.
O aumento da demanda de água resulta, em algumas cidades, na maior utilização
das reservas subterrâneas, o que nem sempre é feito do modo correto. O bombeamento
excessivo e a interferência entre poços muito próximos causam o rebaixamento do nível
dessa água. Em um aqüífero que não apresenta grande pressão interna, a água permanece,
após a perfuração e antes do bombeamento, no chamado 'nível estático'. Quando é bombeada, o nível baixa aos poucos até se estabilizar no 'nível dinâmico'. Em três dimensões, forma-se ao redor do poço, no subsolo, um 'cone de rebaixamento' do nível da água cujo tamanho depende da permeabilidade da rocha armazenadora. Em rochas menos permeáveis,
a água de áreas mais distantes demora mais para fluir até os espaços deixados pela água
extraída. Se outros poços são perfurados nas proximidades, tornando a taxa de extração
maior que a de recarga, o nível da água baixa ainda mais e o aqüífero tende a se esgotar.
O mais importante é o Aqüífero Guarani. A reserva de água, estimada em 45 mil
km3, é suficiente para abastecer 150 milhões de pessoas durante 2,5 mil anos. É constituído
por rochas arenosas, com até 550 m de espessura, acumuladas pela ação do vento e, em
sua maior parte, é confinado na base e no topo. A água atinge vazões da ordem de 500 m3
por hora e aparece, nos poços, aquecida em até 49°C, devido ao calor interno da Terra.
É maior reservatório subterrâneo de água doce das Américas e um dos maiores do
mundo, está localizado na Bacia Sedimentar do Paraná, no Centro-Leste da América do Sul,
abrangendo 4 países: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. De seus 1,2 milhão de Km2,
cerca de 840 mil Km2 ( 71% do total) estão em território brasileiro, envolvendo os estados de
Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Santa Catarina, Paraná
e Rio Grande do Sul.
Na região Noroeste do estado de São Paulo, 95,5% dos municípios dependem do
recurso hídrico subterrâneo para abastecimento público. Onde o aqüífero é aflorante e de
fácil perfuração, a intensa extração dessas águas exige controle para evitar a superação da
taxa de recarga local e a contaminação. A possibilidade da contaminação dessa imensa
reserva torna necessários estudos sobre a vulnerabilidade de suas áreas de recarga a poluentes agrícolas e industriais e a resíduos urbanos.
A polêmica sobre a utilização do aqüífero Guarani intensificou-se devido a estudos
que apontam a necessidade da transposição de suas águas para abastecer a grande São
Paulo. O reservatório, alvo da atenção de organismos nacionais e internacionais é visto como o 'salvador da pátria' nesse caso. Entre tanto, por se tratar de um recurso estratégico,
qualquer intervenção deve ser amplamente discutida apoiada em sólida base científica.
A questão do uso dos recursos hídricos, superficiais ou subterrâneos, é tão complexa
e importante que ultrapassa sistemas políticos, limites territoriais ou níveis de desenvolvimento técnico, social e econômico. Até porque as fronteiras fixadas pelas sociedades não
interferem nos processos geológicos e naturais de distribuição da água na Terra. A água é
um bem público e essencial para a saúde humana, e por isso o acesso a ela é um direito da
população. Como é obrigação do poder público cuidar de setores essenciais à qualidade de
vida dos cidadãos (como educação, moradia e transporte), os governos devem garantir que
nenhum cidadão seja privado desse recurso insubstituível, que deve ser fraternalmente
compartilhado e não utilizado como mercadoria.
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Uma grande preocupação atual é a adoção, em muitas áreas do mundo, de medidas
que visam privatizar o abastecimento de água, que podem dificultar o acesso de parte de
seus habitantes a esse recurso vital. Algumas experiências, como mencionado antes, vêm
sendo revertidas devido ao insucesso. Também é preciso considerar a importância estratégico-militar dos recursos hídricos, pois disputas em torno da água podem motivar guerras,
como ocorre, por exemplo, em regiões do Oriente Médio. Ali, o controle da distribuição e
utilização da água é cenário permanente de tensões e conflitos. O Brasil, mesmo tendo mais
de um décimo da água doce do mundo, não pode permitir que a gestão inadequada e o
desperdício gerem problemas desse tipo. A proteção é uma preocupação não menos importante, já que um aqüífero contaminado estará, na prática, condenado.
Os recursos hídricos subterrâneos brasileiros estão sujeitos a uma série de riscos,
sendo dentre eles importante citar:
 A exploração excessiva, que pode provocar o esgotamento dos aqüíferos;
 A contaminação das águas subterrâneas por efluentes sanitários e industriais,
agrotóxicos, fertilizantes, substâncias tóxicas provenientes de vazamentos
como, por exemplo, tanques de combustível. A gravidade da contaminação
está diretamente relacionada à toxicidade, persistência, quantidade e concentração das substâncias que alcançam os mananciais subterrâneos.
Para garantir a sustentabilidade, a utilização das águas subterrâneas deve ter por base a
capacidade de recarga dos aqüíferos, a disponibilidade original do reservatório, a manutenção da qualidade de suas águas e a democratização do acesso a esses recursos hídricos.
Conhecimento, monitoramento e ferramentas de gestão dos sistemas aqüíferos são necessários para preservar os recursos em água que eles representam. O sistema aqüífero é
caracterizado por duas propriedades principais: seu potencial, ou seja, capacidade de armazenar ou fornecer água, e sua reatividade, a velocidade com que transfere água das entradas para as saídas. Em certas condições, os sistemas aqüíferos podem sofrer super exploração e degradação da qualidade de suas águas. Muitos entre eles são explorados para
satisfazer necessidades diversas e sempre conflituosas como água potável, irrigação, indústria e atividades lúdicas. Se essa exploração não for controlada pode resultar no desmoronamento dos níveis, até o esgotamento do recurso. Portanto, nem o aqüíferos estão a salvo
da ação danosa do homem no ambiente.
VOCÊ SABIA QUE

A população atual na área de ocorrência do Aqüífero Guarani está estimada em aproximadamente 29,9 milhões de habitantes?
O Brasil possui a maior área do Aqüífero Guarani? E QUE o nosso Estado, o Paraná, tem
65,9% da sua área sobre o aqüífero?
Nem toda a água do Guarani é adequada para o consumo humano?
A temperatura média da água do Guarani varia entre 25ºC a 30°C, podendo alcançar temperaturas mais elevadas que variam de 30 e 68ºC?
As águas do Aqüífero Guarani têm diferentes aplicações, tornando-o ainda mais rico?
Adaptação do Texto Rios Subterrâneos: Mito ou realidade? Escrito por Celso Dal Ré Carneiro,
Heraldo Cavelheiro N. S. Campos e José Luiz Galvão de Mendonça. Revista Ciência Hoje, vol.43
nº 253 outubro de 2008. p.18-25.
Vulnerabilidade dos estoques subterrâneos. Escrito por Didier Pennequim. Revista Scientific
American março 2.008 ano 6 nº 70 p.42-43.
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O trajeto percorrido começou no ponto em que o rio recebe o nome de Iguaçu – a partir
da união dos rios Iraí e Pequeno, na BR-277, sentido Paranaguá, proximidades da Sanepar – até o Parque Iguaçu.
Tom Grando, coordenador institucional da Liga Ambiental e consultor da expedição
pelo Rio Iguaçu, explica que em Curitiba o Rio Iguaçu tem uma profundidade que não passa de meio metro e tem de 10 a 15 metros de largura. É um rio morto, embora nas margens é comum ver algumas aves – como quero-quero e garça –, além de capivaras. Segundo Tom Grando, trata-se de uma fauna pouco exigente, que se aproveita das condições insalubres do rio.
Quanto aos peixes, só sobrevivem as espécies com fecundação interna (gerados
dentro da mãe), como o barrigudinho, e os que respiram ar atmosférico, como o cascudinho. As espécies que dependem do oxigênio da água não sobrevivem, completa Grando.
“Originalmente, há 50 ou 60 anos, havia de 20 a 25 espécies neste trecho do Iguaçu.”
Na mata ciliar, a predominância é do branquilho, espécie que responde por 80% da
vegetação da margem do Iguaçu. A madeira dessa árvore, inclusive, era usada como
combustível dos vapores que percorriam o rio até a metade do século passado.
O que polui o rio em Curitiba e na região metropolitana hoje é principalmente o esgoto doméstico. Já o mais visível é o lixo lançado na água ou que fica nas margens e é
levado pela chuva. Navegando nesse trecho é muito comum encontrar sacolas com lixo,
animais mortos, tapetes, fralda descartável, além de muito plástico. Algumas árvores da
margem estão cheias de sacolas plásticas que acabam presas aos galhos quando o rio
sobe.
Do barco não é possível ver casas nas margens do Iguaçu. Mas muito da poluição
existente ali é lançada em seus afluentes. Um dos mais comprometidos é o Rio Belém. E
isso é facilmente perceptível quando se chega ao ponto em que o Rio Belém entra no Iguaçu. O mau cheiro piora consideravelmente e o cenário é desolador, com urubus explorando o lixo acumulado nas margens.
Também no Rio Belém a Expedição não encontrou casas muito próximas da água.
No trecho que foi navegado, as casas construídas no barranco do rio já foram retiradas.
Maria Aparecida Soares mora na beira do Belém, no bairro Boqueirão, há cerca de 14 a-

30

nos. Ela e a família vivem da coleta de material reciclável. A casa de Maria Aparecida, assim como a dos vizinhos, está a poucos metros do rio.
Segundo ela, ainda tem gente que joga lixo na água, mas os casos são bem menos
freqüentes. Perto da casa dela foram colocadas duas caçambas para coleta do lixo, o que
fez com que muitas famílias deixassem de usar o Belém como depósito. De qualquer forma, o rio é poluído e Maria Aparecida não usa ele para nada. “Não deixo as crianças nem
se aproximarem porque tenho medo que caiam na água.” Ela mora numa pequena casa
com o marido, seis filhos e dois netos.
Região metropolitana
No trecho entre o distrito de Guajuvira, em Araucária, e Balsa Nova, o cheiro já não
incomoda e o volume de lixo no rio também é menor. Pelo menos na água, porque basta
dar uma paradinha na margem para se deparar com uma cena lamentável: quando o rio
sobe, joga para a terra uma quantidade imensa de lixo que fica depositado nas margens.
O tom acinzentado da água, verificado no dia anterior, dá lugar ao esverdeado.
Neste trecho, o Iguaçu, de acordo com Tom Grando, já tem aproximadamente 2 metros de
profundidade e a largura chega a 25 metros. Grando explica que na região metropolitana
aparecem mais espécies de peixes, mas ainda pouco exigentes com a qualidade da água,
como lambaris e bagres.
Água não serve mais ao consumo
A Sanepar, a Companhia de Saneamento do Paraná, utiliza os mananciais da Bacia do Iguaçu, mas não a água do curso do Rio Iguaçu, que está comprometida. O uso
dessa água para abastecimento foi feito até o ano de 2001 e hoje a captação só é realizada no município de União da Vitória (PR).
Maria Arlete Rosa, diretora de Meio Ambiente e Ação Social da Sanepar, explica
que o que a empresa faz é captar e tratar o esgoto. O porcentual de coleta em Curitiba, de
acordo com ela, é de 85%. O resultado desse trabalho na estação de tratamento é a saída
de lodo (que não se dissolve e pode ser usado como insumo agrícola); de efluente de esgoto tratado (que pode ser devolvido para o rio se forem seguidas as normas ambientais);
e dos gases.
No caso do lodo, afirmou Maria Arlete, é possível a recuperação de 100%. Usado
como insumo agrícola, ele representa um estímulo à produção de alimentos e auxilia na
recuperação da mata ciliar, já que o crescimento das árvores aumenta de 30% a 40%,
completa a diretora.
Segundo ela, o problema da poluição dos rios por esgoto passa pela questão das
ligações irregulares. A Sanepar, lembra Maria Arlete, está desenvolvendo um trabalho para
a regularização das ligações. É o “Programa Viva a natureza! Se ligue na rede”. A meta é
ter 80% das ligações regularizadas nas obras.
A diretora ainda frisa que o esgoto não é a única fonte de poluição do rio. Existem outras, segundo ela, como: drenagem, falta de política adequada de coleta de lixo, manejo da
água da chuva, terra e material orgânico que assoreia o rio. (VF)
Fonte: Gazeta do Povo 24/11/08 reportagem de Viviane Favretto

31

Três momentos nas margens do Iguaçu
Publicado em 26/11/2008 | Gazeta do Povo por VIVIANE FAVRETTO
Após quatro anos de estudos, professor traça o perfil das margens do rio, que apresentam características distintas dependendo do trecho.

Durante quatro anos, o pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa) Gustavo Curcio percorreu as margens do Rio Iguaçu. O resultado do trabalho
está distribuído nas 500 páginas de uma tese que ele elaborou. Nela, o também professor
do curso de pós-graduação em Agronomia da Universidade Federal do Paraná mostra que
o rio apresenta características diferentes nos três momentos em que ele se apresenta.
No Primeiro Planalto – das nascentes até Balsa Nova –, o solo argiloso é contaminado
pelo esgoto e pelo lixo. Segundo Curcio, é o lixo o responsável por danificar a vegetação
das margens. “Ele carrega as plantas por onde passa. Tábuas, por exemplo, fazem pressão e derrubam árvores”, explica o professor. Curcio contou que em suas viagens encontrou lavadoras de roupas e sofás nas margens do Iguaçu.
Também o esgoto interfere na fertilidade do solo em torno do rio. O pesquisador citou a
região de Curitiba, onde o número de espécies que compõem a mata ciliar é bem reduzido.
Ainda sobrevivem alguns branquilhos, completou, mas a maioria das árvores dessa espécie é resultado da rebrota, com troncos de diâmetro médio de 30 centímetros. “Os branquilhos podem ter tronco de dois metros de diâmetro, mas a floresta foi integralmente arrasada porque essa espécie serviu de lenha para os vapores que circulavam entre Porto Amazonas e União da Vitória.” De acordo com Curcio, em cada viagem eram usados cem metros cúbicos de lenha.
O professor afirma que muitas outras espécies de árvores eram encontradas nas margens do Rio Iguaçu na região do Primeiro Planalto. Algumas delas eram os ipês, canelas e
até os pinheiros. Esses últimos eram encontrados nas margens altas porque a espécie não
se adapta a solos com água, completa Curcio.
O pesquisador garante que é possível recuperar a mata ciliar no Primeiro Planalto, mas
seria preciso limpar o rio. Em seguida, seria viável colocar algumas espécies frutíferas
(como guabiroba e pitanga) – para atrair pássaros – e algumas palmáceas, inclusive o
branquilho, completou. Mas Curcio disse que não é preciso ficar se preocupando em procurar mudas porque a natureza é pródiga. “Eu apostaria no branquilho, que atrai fauna e
segura o solo, e o resto viria na sombra.”
O Segundo Planalto – de Engenheiro Bley a Porto Vitória – é caracterizado pelas falhas geológicas e o rio começa a receber mais oxigênio. O professor descreve o Iguaçu
nessa região como sendo mais largo e com margem mais alta. O solo menos encharcado
favorece o crescimento de uma variedade maior de espécies, mas as que aparecem são,
basicamente, as mesmas do Primeiro Planalto. “O que altera é a quantidade”, diz Curcio. A
partir de Porto Vitória, no Terceiro Planalto, o solo é argiloso e a mata ciliar tem as mesmas características do Segundo Planalto, de acordo com o professor.
Navegando a partir de União da Vitória, rio acima, em direção a São Mateus do Sul,
o que se observa é que o Iguaçu é bem mais largo, chegando a 200 metros, e a profundidade pode variar de dois a 15 metros, explica o biólogo Tom Grando, consultor da expedição. Nas margens, com solo bem mais seco, a diversidade de espécies é grande. “Surgem
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de 25 a 30 espécies, enquanto na região de Curitiba aparecem de 11 a 15”, compara Curcio.
Com mais oxigênio, mais peixes surgem na região. A melhor época para a pescaria
é o verão, diz João Maria dos Santos, que pescava com a esposa, Rose, e os dois filhos
menores, de dois e quatro anos, na margem do Iguaçu. “No verão eu pego bastante lambari, mas hoje não peguei nada”, lamentou João, que já estava há três horas tentando garantir um incremento na alimentação da família. Em União da Vitória, a presença de pescadores nas margens é bastante comum.
Disponível:
http://portal.rpc.com.br/gazetadopovo/vidaecidadania/conteudo.phtml?tl=1&id=831732&tit=
Tres-momentos-nas-margens-do-Iguacu
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Filosofando
Encontro da Filosofia com a Biologia
Filosofia é uma palavra composta pelos termos philia (amizade) e sophía (sabedoria), nascida faz tempo, nos idos do século VII a.C. e início do século VI a.C., na Jônia, entre as colônias gregas da Ásia Menor. Curioso imaginar o primeiro filósofo de que se tem notícia, Tales
de Mileto (viveu em Mileto), numa daquelas paisagens, não feias certamente, sentadinho
com ar contemplativo exercendo aquilo que como filosofia se explica - a amizade pela sabedoria, o amor ao saber, com a predestinação de refletir sobre a origem e a ordem do mundo,
o cosmo, por meio de explicações racionais, despojadas do mundo mítico e místico, dos
então deuses explicativos para a legitimação de todas as coisas.
Tales de Mileto foi político, engenheiro, comerciante, astrônomo que previu um eclipse solar, que descobriu a constelação da Ursa Menor e que fez dela referência para os navegantes. Há controvérsias sobre o teorema de Tales: talvez não
seja de sua autoria, mas é dele o método para medir a altura
das pirâmides. Na divisão da história da filosofia enquadra-se
entre os pré-socráticos e é considerado um dos sete sábios da
Grécia arcaica. Nada deixou por escrito e aqueles que contaram tudo sobre ele para a humanidade foram Aristóteles, Teofrastos e Simplício.
Aristóteles confere a Tales de Mileto a fundação da filosofia
cosmológica:
tendo sido Tales, o primeiro a tratar de modo
Tales de Mileto
sistemático
e
racional
o problema da origem, transformação e
Θαλής ο Μιλήσιος
conservação do mundo. Para Tales, a physis,"natureza" é
processo de nascimento, surgimento, crescimento; é disposiNasceu 624/625 a.C.
ção espontânea e natureza própria de um ser; é força originária
em Mileto, atual Turquie criadora de todos os seres, responsável pelo surgimento,
a. Faleceu em 556/558
transformação e perecimento deles. A physis é a fonte inesgoa.C. Sua escola era a
tável de onde vem o kósmos, é o fundo perene para onde reJônica, de Mileto e pergressam todas as coisas. Tales considera que a physis é a
tencia a tradição do
água, ou melhor, a qualidade da água, o úmido". As observaNaturalismo. Suas áções de Tales de Mileto sobre os diferentes estados (sólido,
reas de interesse eram
líquido, gasoso) em que a água pode ser encontrada (passana Metafísica ,Ètica, Mado de um estado ao outro sem perder sua identidade); o fenôtemática e Astronomia.
meno da evaporação, em que a água é a causa do céu e de
Como idéias notáveis
tudo o que nele há, e da chuva, que parece ser a causa da
destaca-se a Água coterra e de tudo o que nela há; a constatação de que as coisas
mo “phisis”, Teorema de
mortas secam, de que as sementes e o sêmen animal e humaTales, sendo considerano são úmidos; o fenômeno das cheias que permitem que os
do o Pai da Ciência e da
desertos tenham plantas; presença de fósseis no alto das monFilosofia Ocidental. Intanhas; tudo isso levou Tales a inferir que, no início, tudo era
fluenciou o pensamento
água e que a origem da vida animal se dera pela água, conde Pitágoras, Anaxiformando assim seu pensamento filosófico sobre ser a água a
mandro e Anaxímenes.
explicação e a transformação do cosmo e também ter a água o
princípio e o devir (da mudança ou do movimento) de todas as
coisas. Essa foi a percepção de Tales de Mileto sobre o elemento água.
Muitos séculos se passaram e muitas teorias foram e estão
sendo desenvolvidas na tentativa de explicar a gênese do universo e da vida, em particular a interação entre as diferentes
formas de vida e dos mecanismos de sustentação de planeta,
em que a abordagem ecossistêmica considera:
Os organismos vivos e o seu ambiente não vivo (abiótico) estão inseparavelmente interrelacionados e interagem entre si. Chamamos de sistema ecológico ou ecossistema qual-
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quer unidade (biossistema) que abranja todos os organismos que funcionam em conjunto (a
comunidade biótica) numa dada área, interagindo com o ambiente físico de tal forma que um
fluxo de energia produza estruturas bióticas claramente definidas e uma ciclagem de materiais entre as partes vivas e não vivas.
Diante da natureza, impossível prescindir de raciocínios filosóficos, uma vez que os
humanos também coabitam a biosfera e são responsáveis pela definição de atividades antrópicas, profundamente amalgamadas aos interesses do capital. Imediatismos impostos,
onde cabe a insistência pelo ato de filosofar sobre a temática ambiental, pois filosofar representa um convite à reflexão que impede a estagnação no campo das idéias. Não raro a filosofia tem por confronto o poder, e o pensar filosófico não se constitui apartado das questões
éticas e política.
A água que serviu de modelo explicativo para o primeiro filósofo ocidental ainda
cumpre seu ciclo, hoje abalado pelas atividades humanas nas esferas produtivas e do consumo. Aspectos culturais, biológicos, físicos, químicos e socioambientais constituem-se em
interfaces passíveis de intervenção criativa direcionada para a percepção do elemento água,
realinhada aos primeiros anos do século XXI, em reconhecimento ao status que abriga.
A espécie que tem a incrível capacidade de inventar - nós, os humanos - parece valorizar somente os reflexos de suas más escolhas quando nosso próprio organismo vivo
começa a perder a rigidez física e mental, visto que, paradoxalmente, nessa hora fica difícil
apelar para a idéia do coletivo, pois o problema se particulariza e aparentemente pede soluções individuais.
Desta forma, nossa visão deve extrapolar nossas necessidades e ir além, olhando
tudo ao nosso redor. Lembrarmos que fazemos parte deste todo. E todas as nossas ações
terão efeitos positivos ou negativos que reverterão para todos os integrantes da Biosfera e
inclusive sobre nós. Seguindo a Lei da Física: toda ação resulta em uma reação.
Portanto, esta visão sistêmica deve ser aplicada em tudo ao que se refere a vida, inclusive na manutenção da vida humana. Por exemplo, se considerarmos a questão da saúde nesta visão no que se refere às doenças podemos concluir que:
O que é Sinecologia?
É o estudo ecológico de agrupamento de organismos,
como associações ou comunidades, em relação uma
com a outra e com o seu
ambiente. A Sinecologia
inclui o estudo de uma população, comunidade e a Ecologia dos Ecossistemas.

A abordagem ecossistêmica das doenças necessita,
incorporar as teorias e metodologias da ecologia que
tratam de ecossistema. Isso significa sair das análises da
auto-ecologia, onde os eixos das doenças estão centrada
sobre o homem, o patógeno e o vetor ou hospedeiro determinados por ações ambientais e avançam pela sinecologia. O que podemos perguntar inicialmente é como a
homeostase do sistema (a capacidade de ajuste a perturbações de modo que a identidade do ecossistema seja
mantida) determina epidemias, endemias? Estudos recentes mostram que a simplificação e a homogeneidade dos
sistemas na Terra disseminam doenças e que a manutenção da biodiversidade pode tamponar esses agravos.

Para pensar:
Quantas doenças “novas” podem ter surgido devido ao desequilíbrio ambiental?

O raciocínio se aplica quando indivíduos e populações adoecem em decorrência da
exposição ambiental, alimentar ou ocupacional a agentes químicos ou biológicos gerados
pelas atividades antrópicas, o que torna inadiável refletir sobre a intervenção humana nos
ecossistemas e descobrir, criar mecanismos socioambientais para a mitigação ou solução
do problema.
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Observa-se a aplicação da visão sistêmica saúde–ambiente no artigo 3º da Lei nº
8.080, de 1990 sobre a Política Nacional de Saúde:
Art.3º A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre
outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso
aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do país.
Tal definição nos remete para a incorporação da visão ecossistêmica, uma yez que
os organismos vivos e o ambiente encontram-se irremediavelmente inter-relacionados e
interagem entre si. Nesse ambiente, relações socioambientais se estabelecem e diferentes
setores, disciplinas e interesses permeiam o cotidiano do cidadão.
A visão saúde-ambiente tem como objetivo propiciar melhor qualidade de vida por
meio da proteção e/ou resgate da qualidade ambiental. Também não é à toa que hoje, no
campo da saúde ambiental, elencar um problema vivenciado pela população não deve se
deter na simples constatação do fato, mas exige conhecer as razões e as instâncias, que
permitiram ou contribuem para a manutenção do problema, que vem causando efeitos na
saúde das populações expostas.
A complexidade da relação saúde-ambiente levou a Organização Mundial de Saúde
(OMS) a privilegiar o estudo da cadeia desenvolvimento-meio ambiente-saúde, por meio do
Projeto Healdlamp (sigla do inglês Health and Environment Analysis for Decision-making;no
português, Análise da Saúde e do Meio Ambiente para a Tomada de Decisão;em que se
utilizam indicadores da saúde ambiental para se conhecer a que riscos a população pode
estar exposta e como tais fatores poderiam afetar a saúde humana. Tal estudo começa a
ser aplicado em relação a qualidade da água para consumo humano.
Portanto, filosofar é também refletir sobre as questões ambientais, é retomar significados, é atribuir o verdadeiro valor para a água, é inclusive retomar e atualizar o pensamento de Tales de Mileto, ao considerar a água como elemento essencial para a vida e para os
ecossistemas. Segundo Tales, a água ao se resfriar, torna-se densa e dá origem à terra;ao
se aquecer transforma-se em vapor e ar, que retornam como chuva quando novamente resfriados. Desse ciclo (vapor, chuva, rio, mar, terra) nascem as diversas formas de vida, vegetal e animal. Não há dúvida de que esse pensamento logo esbarra em dificuldades. O que
são, por exemplo, o calor e o frio de que depende o movimento da água, se é esta a origem
de todas as coisas? A busca da arhké, um princípio único, conflita com outras forças que,
por sua vez, precisam ser enquadradas em um princípio diferente. Se Tales de Mileto aparece como iniciador da filosofia, é porque seu esforço em buscar o princípio único da explicação do mundo não só constitui um ideal mesmo da filosofia como também lhe forneceu o
impulso para desenvolver-se.
Percebemos que o pensamento sobre a água é atemporal. E que com certeza Tales
de Mileto acertou em uma coisa: Sem dúvida água será sempre sinônimo de VIDA.
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Glossário de apoio: (por ordem de surgimento no texto)
Mítico: da natureza do mito, que se assemelha a um mito; fabuloso, legendário, heróico
Místico: Misterioso, alegórico, figurado (falando das coisas religiosas que envolvem razão
oculta e incompreensível
Legitimação: ato pelo qual se regulariza o que não está de acordo com a lei ou o que é
desprovido de certas formalidades para se tornar legal, valida.
Perecimento: ato de extinguir-se; extermínio, aniquilamento
Devir: vir a ser; tornar-se, transformar-se
Ciclagem: transformação
Amalgamadas: unidas, atreladas
Interfaces: conjunto de características
Status: situação, estado, qualidade ou circunstância de uma pessoa ou coisa em determinado momento; condição
Paradoxalmente: proposição ou opinião contrária à comum; aparente falta de nexo ou de
lógica; contradição; pensamento, proposição ou argumento que contraria os princípios básicos e gerais que costumam orientar o pensamento humano, ou desafia a opinião consabida,
a crença ordinária e compartilhada pela maioria
Patógeno: agente específico, causador de doença
Homogeneidade: qualidade, característica, propriedade do que é homogêneo; homogenia
Tamponar: obstruir, vedar
Mitigação: ação, processo de mitigar; aliviamento, diminuir, amenizar

Texto adaptado: eau/water/ácqua/wasser/água/água: Babel do século XXI? de Estela Maria
Bonini pág.183-190. Livro: Administrando a água como se fosse importante: gestão ambiental e sustentabilidade
A história da Filosofia- Coleção Os pensadores. Nova Cultural. São Paulo.2004
Pré-Socráticos – Coleção Os pensadores. Nova Cultural. São Paulo.2005
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É uma área da superfície terrestre, delimitada pelos pontos mais altos do relevo, na qual a
água proveniente das chuvas escorre para os pontos mais baixos do relevo, formando um
curso de água (rio) ou lago. É como o piso que recolhe toda a água que cai em um determinado local e a encaminha para as partes mais baixas (ralo).
Ou a poética definição de Nacif, um estudioso do assunto:
“As bacias hidrográficas são unidades que podem ser consideradas verdadeiras “células”
cuja soma dá origem ao “tecido” chamado superfície terrestre. Os componentes dessas “células” são os recursos naturais e os homens, sendo que estes através da sociedade, atuam
como verdadeiros gerentes dessas unidades”
Ou uma visão mais sistêmica:
È uma unidade ecossistêmica básica. Considerando as diversas fases do ciclo da água,
onde pode ocorrer um grau menor ou maior de interferência antrópica. Ocorre utilização da
água como um recurso para as atividades humanas, desconsiderando o fato de ser um sistema, onde parte se inter-relacionam, segundo uma dinâmica complexa e delicada.
Nas bacias hidrográficas existem entradas e saídas de água. A precipitação (chuva)
e o fluxo de água subterrânea são as entradas. As saídas ocorrem pela evaporação, pela
transpiração das plantas e animais e pelo escoamento das águas superficiais (rios e córregos) e subterrâneas.
Portanto: 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.
Ao estudarmos as bacias hidrográficas, estamos utilizando conhecimentos de Geografia, Biologia, Ecologia, Química, Ciências Sociais, Química e tantas outras informações,
sendo impossível dividir o saber. Muito pelo contrário, é a união dos conhecimentos das várias áreas que permitem que entendamos a importância de uma Bacia Hidrográfica.
É muito importante entender o conceito de bacia hidrográfica, porque o Brasil utiliza
como unidade e base de planejamento, gestão de águas a bacia hidrográfica. Ao adotar a
bacia hidrográfica como delimitação territorial para a gestão das águas, se está respeitando
a divisão espacial que a própria natureza fez. Assim, os limites da bacia hidrográfica são os
pontos altos do relevo, e as águas fluem desses pontos mais altos para os mais baixos através do conjunto de afluentes do rio principal. Os limites dessas regiões não coincidem com
os limites geopolíticos dos estados brasileiros, e esse fato tem implicações importantes no
modelo de gestão de recursos hídricos adotado no país.
Ocorre, porém, que a delimitação territorial por bacia hidrográfica pode ser diferente
da divisão administrativa, ou seja, da divisão por estados e municípios. Nesse sentido, a
gestão por bacia hidrográfica pode proporcionar uma efetiva integração das políticas públicas e ações regionais, o que por si só é bastante positivo.
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A bacia passa a ser a unidade de planejamento, integrando políticas para a implementação de ações conjuntas visando o uso, a conservação e a recuperação das águas.
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, a proteger e
conservar as fontes de captação nas partes altas da bacia e discutir com diferentes pessoas
e setores as soluções para os 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.
A adoção das bacias hidrográficas como unidade de estudo traz consigo, implicitamente, o compromisso da abordagem interdisciplinar e do trabalho em equipe, duas premissas básicas, essenciais para atingir o almejado desenvolvimento sustentável. A bacia hidrográfica deve ser considerada em seu todo, considerando sua lógica comunitária, as práticas
de manejo e ocupação do solo, das águas, florestas e formas de ocupação do espaço.

BACIAS HIDROGRÁFICAS DO BRASIL

O Brasil foi dividido em 12 regiões hidrográficas.
Cada região apresenta características próprias, sendo importante destacar a diversidade biológica, econômica e social de cada região; fatores que devem ser levados em consideração ao se estabelecer os planos de gestão destas bacias hidrográficas.
REGIÃO HIDROGRÁFICA AMAZÔNICA
A mais extensa rede hidrográfica do globo terrestre, ocupa uma área de 7.008.370 km2,
desde as nascentes nos Andes Peruanos até sua foz no Oceano Atlântico, sendo 64,88%
inseridos no território brasileiro. Compõem a Região a Colômbia (16,14%), Bolívia (15,61%),
Equador (2,31%), Guiana (1,35%), Peru (0,60%) e Venezuela (0,11%). A porção nacional
apresenta área de aproximadamente 3.870.000 km2 e população aproximada de 7 milhões e
800 mil habitantes, compartilhada por sete estados: 100% do Acre, Amazonas, Amapá,
Rondônia e Roraima, 76,2% do Pará e 67,8% do Mato Grosso. A vazão média de longo período estimada da região é de 3 131.947 m3 /s (73,5% do total do País). A floresta, característica marcante da Amazônia, apresenta grande variedade de ecossistemas, entre os quais
se destacam as matas de terra firme, várzeas, igapós, campos abertos e cerrados. A Amazônia abriga uma infinidade de espécies vegetais e animais, incluindo mais de 1,5 milhão de
espécies vegetais catalogadas; 3 mil espécies de peixes; 950 de pássaros; e ainda insetos,
répteis, anfíbios e mamíferos. As reservas indígenas envolvem mais de 200 etnias e ocu-
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pam, aproximadamente, 25% da área desta região hidrográfica. De maneira geral, a Região
Hidrográfica Amazônica apresenta um baixo grau de intervenção antrópica (humana), ressaltando- se, porém, o avanço observado no denominado “arco do desmatamento”, situado
na parte sul desta região, onde predomina o cerrado, que vem sendo substituído gradativamente por pastagem e pela cultura de cereais. A baixa densidade demográfica deste território, associada à alta quantidade e água existente, faz com que a região não apresente problemas de disponibilidade hídrica em grande escala. Existem problemas relacionados com
qualidade da água; esses, porém, ocorrem de forma localizada, normalmente nas áreas de
maior concentração humana.
REGIÃO HIDROGRÁFICA DO TOCANTINS-ARAGUAIA
A região abrangida pelas bacias dos rios Tocantins e Araguaia, seu afluente principal, distingue-se das bacias da Região Hidrográfica Amazônica devido às características naturais
observadas e aos processos históricos de ocupação. Essas duas características lhe conferem certa individualidade, integrando-a à paisagem do Planalto Central. Trata-se de uma
região de transição entre os biomas de Amazônia e Cerrado. A área da região hidrográfica é
de aproximadamente 922.000 km2 , com população aproximada, em 2000, de 7 milhões e
200 mil habitantes, sendo 72% situados em áreas urbanas. A densidade demográfica é de 8
hab/ km2 , bem menor que a densidade demográfica do País , 19,8 hab/ km2 . A vazão média da região é da ordem de 13.624 m3 /s, ou seja, 7,6% do total do País. O rio Tocantins
nasce no Planalto Central, Estado de Goiás, a cerca de 1.000 m de altitude, sendo formado
pelos rios das Almas e Maranhão. Seu principal tributário, o rio Araguaia, possui 2.600 km
de extensão, onde se encontra a Ilha do Bananal, a maior ilha fluvial do mundo (350 km de
comprimento e 80 km de largura). A extensão total do rio Tocantins é de 1.960 km, tendo
sua foz no complexo estuarino de Marajó, onde também deságuam os rios Pará, Guamá e
Acará. Nessa região existem várias usinas hidrelétricas, como a de Tucuruí, Serra da Mesa,
Lajeado e Canabrava, além de um parque agroindustrial crescente e atividade mineraria
significativa, abrigando o Complexo Mineral de Carajás (ferro, manganês, cobre, ouro, níquel, etc.), que representa o maior complexo de exploração mineral do país.
REGIÃO HIDROGRÁFICA ATLÂNTICO NORDESTE OCIDENTAL
A Região Hidrográfica Atlântico Nordeste Ocidental possui população de aproximadamente
5 milhões e 300 mil habitantes (2005) em uma área de 274.000 km2 , sendo 9% da porção
oriental do Estado do Pará e 91% no Maranhão, incluindo as bacias hidrográficas dos rios
Gurupi, Turiaçu, Pericumã, Mearim, Itapecuru, Munim, e a região do litoral do Maranhão.
Essa região hidrográfica contempla porções de diferentes ecossistemas, dos quais os mais
importantes são a floresta equatorial, restinga, mata de transição, floresta estacional decidual (mata caducifólia). Em grande parte da região observa-se o uso e manejo inadequado dos
solos, acarretando processos erosivos, salinização e, em alguns casos, formação de áreas
desertificadas. A vazão média da região é de 2.683 m3 (1,5% do país). A água subterrânea
representa a principal fonte de abastecimento da população do estado do Maranhão, em
especial nas regiões de clima semi-árido, onde muitos rios são intermitentes. Estima-se que
mais de 70% das cidades do Estado utilizam água proveniente de poços. De maneira geral,
a região não enfrenta grandes problemas em relação à qualidade das águas dos rios devido
ao reduzido porte das cidades e a não existência de grande concentração de indústrias. Na
região metropolitana de São Luis e alguns núcleos urbanos ribeirinhos, porém, observam-se
problemas de contaminação das águas pelo lançamento de esgotos sem tratamento, o que
provoca restrições em relação ao seu uso.
REGIÃO HIDROGRÁFICA DO PARNAÍBA
A Região Hidrográfica do Parnaíba ocupa uma área de aproximadamente 333.000 km2, uma
população de 3.630.431 habitantes, com uma vazão média de 763 m3. Esta região apresenta grandes diferenças, tanto em termos de desenvolvimento econômico e social, quanto no
que se refere à disponibilidade hídrica. A carência de água tem sido historicamente apontada como um dos principais motivos do baixo índice de desenvolvimento econômico e social,
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sobretudo nas áreas mais afastadas da região litorânea, da Zona da Mata e da calha do rio
Parnaíba. Em contraposição, os aqüíferos da região apresentam o maior potencial hídrico
da região Nordeste, podendo, se explorados de maneira racional, representar uma fonte
sustentável de água para o abastecimento público. Nesta região existe um elevado potencial
turístico, principalmente nas áreas litorâneas, em função da região do Delta do Parnaíba, no
eixo Fortaleza-Jeriquaquara e na região dos Lençóis Maranhenses. Na porção sul, existe o
Parque Nacional da Serra da Capivara, com o sítio arqueológico do primeiro homem americano, de 50.000 anos. Há uma tendência de que essa região se torne uma extensão das
áreas agrícolas atualmente em expansão no cerrado nordestino (produção de soja).
REGIÃO HIDROGRÁFICA ATLÂNTICO NORDESTE ORIENTAL
A região Hidrográfica Atlântico Nordeste Oriental tem uma população de 21.606.881 habitantes e abrange uma área aproximada de 287.000 km2, onde estão concentradas cinco
importantes capitais do Nordeste (Fortaleza, Maceió, Natal, João Pessoa e Recife), dezenas
de grandes núcleos urbanos e um significativo parque industrial. Essas características lhe
conferem alta demanda hídrica em contraposição a existência de uma baixa oferta de água.
Essa situação faz com que seja uma das regiões de maior conflito pelo uso da água no País. A vazão média da região é da ordem de 779 m3 /s, (0,43% da vazão do País). As bacias
costeiras dos rios situados entre o Ceará e Alagoas contemplam uma enorme diversidade
de rios, córregos e riachos, a maioria dos quais de caráter intermitente. A diversidade fisiográfica determina, ainda, situações diferenciadas na qualidade das águas superficiais. A
produtividade dos poços para captação da água subterrânea é baixa, com média de 2 m3 /h,
sendo freqüente observar teores elevados de sais nessas águas, impossibilitando o uso
direto para abastecimento humano. Políticas públicas mal planejadas e conduzidas levaram
a região a apresentar mais de 70% dos poços em condições precárias de uso ou desativados. Nos últimos dez anos, foram instalados, nessa região, equipamentos para remoção do
alto teor de sais da água (dessalinizadores). A utilização dessa tecnologia, porém, deve estar obrigatoriamente associada ao manejo racional de seu rejeito; caso contrário, existem
grandes riscos de impactos negativos, principalmente no que se refere à salinização de solos. Apesar das mencionadas restrições, muitas vezes, as águas subterrâneas representam
a única alternativa de abastecimento de cidades no semi-árido nordestino. Essas mesmas
políticas provocaram a maior concentração de áreas em processo de desertificação do país.
A Região Hidrográfica Atlântico Nordeste Oriental contempla fragmentos da Floresta Atlântica, Caatinga, pequena área de Cerrado e ecossistemas Costeiros e Insulares, todos seriamente comprometidos devido ao processo histórico de desmatamento.
REGIÃO HIDROGRÁFICA DO SÃO FRANSCISCO
A Região Hidrográfica do São Francisco coincide com a totalidade da bacia hidrográfica
desse importante rio, conhecido como “rio da integração nacional”. O rio São Francisco e
seus 168 afluentes drenam uma área total de aproximadamente 2638.000 km2. Este rio tem
2.700 km de extensão e abrange sete unidades da federação: Alagoas (2,3%), Bahia
(48,2%), Distrito Federal (0,2%), Goiás (0,5%), Minas Gerais (36,8% da área da bacia), Pernambuco (10,9%) e Sergipe (1,1%). A partir da confluência do rio Grande, seus afluentes se
situam em região semi-árida, apresentando características de intermitência, ou seja, secam
parte do ano e, no período chuvoso, apresentam grandes torrentes.
A vazão média anual máxima é de 2.850 m3 /s (1,59% do país). A região hidrográfica
apresenta uma população de 12 milhões e 800 mil habitantes (2005). Nesta região estão
presentes diferentes biomas, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, além de ecossistemas Costeiros e Insulares. O cerrado cobre praticamente metade da área da bacia, ocorrendo desde
Minas Gerais até o sul e o oeste da Bahia, enquanto a caatinga predomina no nordeste da
Bahia, onde as condições climáticas são mais severas. Do ponto de vista econômico, merece destaque a produção mineral, principalmente no Alto Rio da Velhas, trecho onde se situa
a região metropolitana de Belo Horizonte e a região denominada Quadrilátero Ferrífero, onde se concentram grandes empreendimentos minerários. A região correspondente ao trecho
sub-médio concentra grandes projetos de irrigação. A maior limitação para a expansão da
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irrigação não está relacionada com a falta de terras aptas, mas sim com a disponibilidade de
água. Em algumas áreas dessa região existem intensos conflitos pelo uso da água, principalmente no entorno de perímetros irrigados. Estima-se que o potencial total em termos de
área irrigada no trecho sub-médio esteja próximo de 800.000 ha. No Vale do São Francisco,
por sua vez, existem mais de 20 milhões de hectares de terras agronomicamente aptas para
irrigação. Impactos ambientais podem ser observados em algumas áreas onde se concentra
a agricultura irrigada. Desses, é importante destacar a salinização de solos, provocados por
processos de irrigação mal conduzidos, e a desertificação. Essa região apresenta alta susceptibilidade a processos erosivos. Cerca de 13% da área total da bacia apresenta perda de
solo superior a 10 t/ha.ano, que representa o limite de tolerância para a maioria dos solos
tropicais. Como exemplo desse processo de degradação em curso nessa região hidrográfica
pode ser mencionado o Núcleo de Desertificação de Cabrobó, situado na margem esquerda
do rio São Francisco, em Pernambuco. Em 2002, foi criado o Comitê de Integração da Bacia
Hidrográfica do rio São Francisco, organismo colegiado, consultivo e deliberativo, que tem
por atribuição: promover o debate sobre questões relacionadas aos recursos hídricos e articular a atuação das entidades intervenientes; arbitrar conflitos relacionados aos recursos
hídricos; aprovar o Plano de Recursos Hídricos da Bacia e acompanhar sua execução; entre
outras.
REGIÃO HIDROGRÁFICA ATLÂNTICO LESTE
Esta Região agrega os cursos de água, em geral de pequena dimensão, que ocorrem desde o Estado de Sergipe até o norte do Espírito Santo. Abrange uma área de 388.000
km2 e uma população de 14 milhões de habitantes. A vazão média da região é de 1.492 m 3
/s (0,83% do total). A região apresenta uma enorme diversidade de rios, córregos e riachos,
com situações bastante diferenciadas no que se refere a qualidade das águas superficiais.
Observa-se elevada concentração de ferro, fósforo e alumínio, além de turbidez elevada,
nos rios Pardo, Salinas e Jequitinhonha, em função do garimpo e da dragagem para mineração.
Na região do Recôncavo Baiano, as fontes de poluição envolvem os efluentes do Pólo Petroquímico de Camaçari, além de agrotóxicos e efluentes domésticos. Fragmentos dos
biomas Mata Atlântica, Caatinga, pequena área de Cerrado e Formações Costeiras e Insulares compõem o quadro natural da vegetação desta região. No entanto, esses biomas encontram-se quase totalmente devastados, devido, principalmente, à expansão da atividade agropecuária sobre os sertões. O Recôncavo Baiano e a Zona da Mata foram desmatados
para a implantação da cultura canavieira, e as matas úmidas do sul da Bahia foram substituídas pelas plantações de cacau. Ainda hoje, o extrativismo vegetal, principalmente para exploração de madeireiras, representa uma das atividades de maior impacto sobre o meio ambiente regional. Além das atividades industriais, concentradas na região de Salvador, e da
mineração, o turismo (na orla marítima) representa importante fonte econômica regional. A
população flutuante nos pólos turísticos litorâneos demanda grande quantidade de água de
qualidade e serviços de saneamento básico adequado. No entanto, observa- se que as cidades não possuem capacidade para suprir, de forma satisfatória, essa demanda, o que
ocasiona graves problemas de poluição dos mananciais e desabastecimento de água durante o verão.
REGIÃO HIDROGRÁFICA ATLÂNTICO SUDESTE
A Região Hidrográfica Atlântico Sudeste abrange uma área de aproximadamente
215.000 km2 , com uma população de 25 milhões e 200 mil habitantes. Seus principais rios
em extensão são o Paraíba do Sul e o Doce, com respectivamente, 1.150 e 853 km. Além
desses, a região hidrográfica é formada por diversos corpos d'água pouco extensos, que
formam as bacias dos rios São Mateus, Santa Maria, Reis Magos, Benevente, Itabapoana, Itapemirim, Jacu, Ribeira e áreas litorâneas do Rio de Janeiro e de São Paulo. A região apresenta uma vazão média da ordem de 3.179 m³/s (1,77% do país). A Região Hidrográfica
Atlântico Sudeste possui expressiva relevância nacional devido ao elevado contingente po-
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pulacional e à importância econômica do grande e diversificado parque industrial instalado.
Essa região localiza- se em uma das mais complexas e desenvolvidas áreas do País.
Existe um grande potencial de conflitos no que se refere ao uso dos recursos hídricos nessa região, pois, ao mesmo tempo em que apresenta uma das maiores demandas
hídricas nacionais, possui uma das menores disponibilidades relativas. A escassez, sobretudo no litoral do Rio de Janeiro e de São Paulo, e em partes da bacia do rio Doce, coloca
os recursos hídricos na condição de recurso estratégico. O grande desafio nessa região envolve a compatibilização entre a promoção do crescimento econômico e social com preservação ambiental, e a gestão voltada para o uso múltiplo das águas. Nesta região hidrográfica foram criados e estão em plena atividade dois Comitês de Integração de Bacia Hidrográfica de rios de domínio da União, o do rio Doce e o do rio Paraíba do Sul.
REGIÃO HIDROGRÁFICA DO PARANÁ
A Região Hidrográfica do Paraná apresenta grande importância no contexto nacional, possuindo, aproximadamente, 32% da população nacional (54.639.523 habitantes), concentrada, sobretudo, em grandes cidades. Sua área corresponde a aproximadamente 880.000 km2
, abrangendo parte dos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais,
Goiás, Santa Catarina e Distrito Federal. A vazão média é de 11.453 m /s (6,38% do país). A
região apresenta os biomas Mata Atlântica e Cerrado. Entre os principais formadores do rio
Paraná destacam-se o rio Grande, que nasce na Serra da Mantiqueira e corre ao longo de
1.300 km no sentido leste-oeste, e o rio Paranaíba, que é formado
por muitos afluentes, dos quais o mais setentrional é o São Bartolomeu, que nasce na Serra
dos Pirineus, nas proximidades de Brasília. O rio Paraná possui uma extensão de 2.570 km
(até sua foz no rio da Prata), que somados aos 1.170 km do rio Paranaíba, seu afluente
principal, totalizam 3.740 km, sendo o terceiro rio mais extenso das Américas.
O rio Paraná é um rio transfronteiriço, fazendo a divisa do Brasil com o Paraguai. Esta região possui a cidade mais populosa da América do Sul, São Paulo, com 10,9 milhões
de habitantes, além de outros grandes centros urbanos como Brasília (2,3 milhões de hab.),
Curitiba (1,7 milhão de hab.), Goiânia (1,2 milhão), Campinas (1 milhão hab.), Campo Grande (750 mil hab.) e Uberlândia (585 mil hab.). O crescimento de grandes núcleos urbanos
em rios de cabeceira, como São Paulo, Curitiba e Campinas, tem gerado grande pressão
sobre os recursos hídricos. Isso porque, ao mesmo tempo em que aumentam as demandas,
diminuem as disponibilidades, devido à contaminação da água por efluentes domésticos,
industriais e drenagem urbana. Esta região é a que apresenta, também, a maior diversidade
de conflitos entre usuários de recursos hídricos. São exemplos os conflitos existentes entre:
abastecimento humano e diluição de efluentes em cidades como Brasília e Goiânia; irrigação e geração hidrelétrica no Triângulo Mineiro; irrigação e o abastecimento nos rios Araguari, Piracicaba, Sorocaba, Ivaí e Grande São Paulo; indústria e o abastecimento humano
na região do baixo rio Pardo/Mogi e entre a hidrovia Tietê-Paraná e a geração de energia
elétrica. As áreas agrícolas desta região hidrográfica abrangem 81.555.609 ha, sendo cerca
de 57% dessa área destinada a pastagens, 23% à lavoura, e 20% são áreas de matas nativas ou plantadas. Entre as atividades agrícolas, destacam- se a pecuária e o cultivo de laranja, soja, cana-deaçúcar e café. O parque industrial é o mais avançado do País, destacando se os setores de metalurgia, mecânica, química e farmacêutica. Em 2003, foi criado o
Comitê de Integração de Bacia Hidrográfica do rio Piracicaba, importante subafluente do
Paraná.
REGIÃO HIDROGRÁFICA DO PARAGUAI
A importância ecológica desta Região Hidrográfica nos contextos nacional e internacional se
assemelha à da Região Hidrográfica Amazônica. Abriga ecossistemas especiais, conhecidos em seu conjunto como Pantanal, uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta, considerado, pela UNESCO, no ano de 2.000, Reserva da Biosfera Mundial, e Patrimônio Nacional pela Constituição Federal de 1988. O rio Paraguai nasce em território brasileiro e sua bacia possui uma área de 2 363.000 km2 (no País), com 1 milhão e 900 mil habitantes. Fazem parte da bacia os estados de Mato Grosso do Sul (52%) e Mato Grosso
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(48%). A vazão média da região é de 2.368 m3 /s (1,32% do total do País). O Paraguai é um
rio transfronteitiço, sua nascente está em território Brasileiro e suas águas avançam pelo
Paraguai e Argentina, compondo a Bacia do Prata. Seus principais afluentes pela margem
esquerda são os rios Cuiabá, São Lourenço, Taquari, Miranda e Negro. A Região Hidrográfica se divide em duas áreas principais: Planalto (215.963 km2 ), terras acima de 200 m de
altitude, e Pantanal (147.629 km2 ), terras abaixo de 200 m de altitude, com baixa capacidade de drenagem e sujeitas a grandes inundações. Observa-se na região a presença de vegetação de Cerrado e Cerradão. Parte dessa vegetação se encontra bastante alterada em
função da expansão das atividades agro-industriais, voltadas para a exportação. A pecuária
extensiva é a principal atividade econômica da região, concentrada nos campos naturais das
planícies do Pantanal. A mineração de ouro, diamante, calcário, ferro e manganês também é
uma atividade importante, principalmente em áreas do Planalto, o que representa um risco
para o ambiente pantaneiro. Desde a década de 70, a expansão da pecuária e da soja em
áreas do Planalto tem sido associada ao desmatamento e à erosão. Pelo fato de vários rios
da região, como o Taquari e São Lourenço, apresentarem elevada capacidade de transporte
de sedimentos, a deposição dos mesmos no Pantanal vem se elevando, fato que acarreta o
assoreamento dos rios.
REGIÃO HIDROGRÁFICA DO URUGUAI
A região Hidrográfica do Uruguai configura-se importante região agro-industrial de elevado
potencial hidrelétrico. Abrange uma área de aproximadamente 2 174.000 km2 , com uma
população de 3 milhões e 800 mil habitantes, sendo os principais tributários do rio Uruguai
formados pela confluência dos rios Pelotas e Peixe. O rio Uruguai tem uma extensão de
2.200km, sendo um dos formadores da Bacia do Prata. Todos os seus afluentes são perenes, entre os quais se destacam, pela margem direita, os rios Chapecó e Canoas e, pela
margem esquerda, os rios da Várzea, Piratinim, Ijuí, Ibicuí e Quaraí. A vazão média da região é de 4.121 m3 /s (2,29% do país). A região apresenta, em termos de vegetação, nas nascentes do rio Uruguai, Campos e a Mata de Pinheiros, e na direção sudoeste a Mata do Alto
Uruguai (Mata Atlântica). Essa região encontra-se intensamente desmatada; apenas áreas
restritas conservam a vegetação original. As principais alterações são conseqüência da expansão agrícola, notadamente das lavouras de arroz irrigado na região da Campanha, soja
e trigo no Planalto. Nas áreas localizadas junto aos vales, verificam se pequenas propriedades onde se desenvolvem a suinocultura e a avicultura intensivas. Os desafios dessa região
relacionados com recursos hídricos envolvem a poluição dos cursos de água por efluentes
urbanos, industriais, suinocultura e avicultura (principalmente no rio Chapecó). Além disso,
há problemas de conflito entre usos para abastecimento humano e irrigação de arroz nas
bacias dos rios Ibicuí, Santa Maria e Quaraí.
REGIÃO HIDROGRÁFICA ATLÂNTICO SUL
A Região Hidrográfica Atlântico Sul tem grande importância para o País. Abriga um expressivo contingente populacional, possui alto grau de desenvolvimento econômico e grande
potencial turístico. Essa região tem inicio ao norte, próximo à divisa dos estados de São
Paulo e Paraná, abrangendo os rios que deságuam na baía de Paranaguá, se estendendo
até o arroio Chuí, no extremo sul do País. A maior parte dos rios é de pequeno porte e escoam diretamente para o mar. As exceções mais importantes são os rios Itajaí e Capivari,
em Santa Catarina, que apresentam maior volume de água. Na região do Rio Grande do
Sul ocorrem rios de grande porte como o Taquari-Antas, Jacuí, Vacacaí e Camaquã, que
estão ligados aos sistemas lagunares da Lagoa Mirim e dos Patos. A região abrange uma
área de aproximadamente 2 187.000 km2 (2,2 % do País), com uma população de aproximadamente 11 milhões e 600 mil habitantes e uma vazão média anual de 4.174 m3 /s (2,3%
do total). A vegetação original predominante é a Floresta Atlântica, onde se visualiza intensa
ação antrópica. Estima- se que, na região, apenas 12% dessa vegetação está preservada. A
Mata de Pinheiros, conhecida como Floresta de Araucária, é encontrada, em pequenas extensões, em áreas acima de 600/800 metros de altitude. Em função da intensa atividade
madeireira iniciada nas primeiras décadas do século passado, registra-se forte degradação
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nessa fisionomia. Na região litorânea destacam-se os manguezais e restingas. As formações naturais dos campos, que ocorrem predominantemente nas áreas altas de Planalto do
Rio Grande do Sul, foram alteradas devido ao uso do fogo, ao super pastoreio e à implantação de lavouras. Além da forte demanda para abastecimento humano e animal, a irrigação
representa o maior consumo de água desta região, principalmente para o cultivo de arroz,
que ocorre em extensas áreas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Esses cultivos representam importante fonte de poluição difusa na região, em função do uso intensivo de insumos químicos na agricultura. Em relação às atividades mineradoras, destacam-se: produção
de carvão (Candiota e baixo Jacuí/RS, e região de Criciúma e Tubarão/SC), extração de
argila (unidade hidrográfica do Litoral Sul Catarinense) e de ouro (rio Camaquã/RS). Essas
atividades provocam a contaminação de águas superficiais e subterrâneas e a erosão dos
solos. Fonte: http://pnrh.cnrh-srh.gov.br
Como estão as Bacias Hidrográficas do Brasil?
O Brasil é rico em disponibilidade hídrica. Considerando- se o valor de 179.433 m3/s
de vazão média para o território brasileiro, notamos que o país detém 12% da água doce do
planeta. Entretanto a disponibilidade varia de forma acentuada ao longo do território. Além
disso, existe a variação sazonal dessa disponibilidade. Mesmo em regiões hidrográficas de
grande disponibilidade, como a Amazônica (74% do total brasileiro), observam-se importantes períodos de estiagem. Foi o caso de secas importantes que ocorreram no sul da Amazônia em 1983 e 2001. Mas esses dados isolados não refletem a problemática da gestão
de águas no Brasil, pois não levam em conta as demandas pelos diferentes usos.
Para caracterizar a situação dos rios nessas regiões hidrográficas foi utilizada uma
escala qualitativa para a relação demanda-disponibilidade, que varia desde "confortável" até
"crítica". A situação é confortável na região hidrográfica Amazônica e Tocantins-Araguaia,
excetuando algumas áreas de cabeceiras e nos rios Jaburu e Formoso, onde as atividades
de irrigação se intensificaram.
Na região Atlântico nordeste oriental, o rio Mearim encontra-se em situação crítica. O
rio Parnaíba consegue atender com tranqüilidade as demandas da bacia, excetuando-se
alguns afluentes. A região Atlântico nordeste oriental é a mais complicada. Quase todas as
sub-bacias dessa região apresentam uma relação entre demanda e disponibilidade acima
de 40%. A região hidrográfica do São Francisco também apresenta situação pelo menos
preocupante nas sub-bacias dos rios das Velhas e Paraopeba, em alguns afluentes do Paraca- tu (rios Preto, São Pedro e ribeirão Entre-ribeiros, o Alto rio Grande) e na maioria dos
rios localizados na região semi-árida da bacia. Algumas bacias do Atlântico leste também
apresentam dificuldades no atendimento às demandas: entre outros, Vaza-Barris, Itapicuru e
Paraguaçu. Adicionalmente, apresentam um quadro um tanto preocupante as bacias próximas aos centros urbanos, como aquelas da região Atlântico sudeste (por exemplo, rios Paraíba do Sul, Pomba, Muriaé, Guandu e rios que desembocam na baía de Guanabara), Atlântico sul (Guaíba, Jacuí e Camaquã, entre outros) e do Paraná (rios São Bartolomeu,
Meia Ponte, alguns afluentes do rio Grande - rios Sapucaí, Turvo, Pardo e Mogi-Guaçu Piracicaba e Tietê, por exemplo). Por fim, algumas bacias localizadas na região do Uruguai se
encontram em situação que exige intenso gerenciamento e intervenções devido a conflitos
de uso com a irrigação (rios Icamaquã, Ibicuí, Santa Maria· e Quaraí, entre outros).
Observam-se ainda regiões no país em que, apesar da elevada disponibilidade natural de água, a intensa e desordenada ocupação do território tem, gerado conflitos pelo uso,
em face, principalmente de questões associadas à qualidade requerida para determinados
fins. É o caso das regiões hidrográficas do Paraná e Uruguai, dos altos cursos dos rios Tocantins e São Francisco, além de boa parte das regiões hidrográficas Atlântico sudeste e
sul, onde os conflitos pelo uso da água envolvem, essencialmente, problemas de poluição
ou de consumo excessivo de água para irrigação. Apesar de o país liderar a disponibilidade
de água doce no mundo com 12% do total, existe problemas sérios de oferta para os diferentes usos. Esses problemas decorrem de demandas quantitativas elevadas em relação à
disponibilidade e do comprometimento da qualidade das águas pela poluição. O resultado
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prático é que o custo marginal do atendimento das demandas urbanas de água em regiões
metropolitanas em todo o mundo tem aumentado sensivelmente, e o Brasil não é exceção.
Fontes Cada Vez Mais Distantes
Uma das razões desse aumento de custo marginal e a necessidade de buscar a fonte de água em bacias hidrográficas vizinhas à região demandante. Duas importantes regiões
metropolitanas brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro, têm a população abastecida por
água transposta de bacias vizinhas. No primeiro caso, 50% da água de abastecimento urbano vem da bacia do rio Piracicaba. Em média são transpostos 33 m3/s, que deixam de estar
disponíveis para a região metropolitana de Campinas e Piracicaba. No segundo caso, as
águas do rio Paraíba do Sul são transpostas para o sistema Light de geração hidroelétrica e
na seqüência injetadas no rio Guandu. Nessa transposição 65% das águas do Paraíba do
Sul (160 m3/s) não mais fluem para a região à jusante de Santa Cecília, que inclui entre outras as cidades de Barra do Piraí e Campos dos Guaitazes.
O desafio da gestão de águas no Brasil está ligado ao aumento da garantia da oferta
em regiões hidrográficas com disponibilidade baixa e à melhoria da qualidade com redução
da poluição doméstica e industrial. O trabalho realizado pelo setor ambiental com o sistema
de comando e controle multas – deu resultado na contenção da poluição industrial. Entretanto, a poluição doméstica, produzida pelas companhias de saneamento, ainda está longe de
ser resolvida. Somente 15% dos esgotos domésticos tratados antes de ser despejados em
rios urbanos.
Texto adaptado Gestão de Águas no Brasil, pág 38-41 de Benedito P.F. Braga. Revista Scientific American Brasil, março, 2008. Ano 6 nº 70 Editora Duetto

92,4% da área territorial inserido na Região Hidrográfica do Paraná, que fica a nível estadual dividido em 14 Bacias Hidrográficas: Cinzas, Iguaçu, Itararé, Ivaí, Paraná I, Paraná II,
Paraná III, ParanapanemaI, ParanapanemaII, ParanapanemaIII, ParanapanemaIV, Piquiri,
Pirapó, Tibagi
4,7% situada na Região Hidrográfica do Atlântico Sudeste, que corresponde à área da
Bacia Hidrográfica do Ribeira em nosso estado.
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2,9% situada na Região Hidrográfica do Atlântico Sul, que corresponde à área da Bacia
Litorânea.
O Paraná é privilegiado em termos de água. Sua malha hidrográfica se espalha pelo
estado em uma extensão de mais de 100 mil Km, divididos em bacias hidrográficas. Boa
parte desses rios foi bastante prejudicada durante o período de ocupação e desenvolvimento do estado. Os ciclos do café (na região norte do estado), da madeira (nas regiões sudoeste e central) e do gado e cana-de-açúcar (no noroeste paranaense) vieram acompanhados
do uso inadequado do solo e desmatamento em grande escala e tiveram conseqüências
negativas sobre os rios, cursos de águas. O desmatamento das florestas que cobriam 85%
do território do Estado contribuiu muito para a poluição das águas. Os 8,5% restantes de
matas primitivas não são suficientes para proteger os cursos de água dos efeitos da erosão,
que vem associada ao processo de mecanização da agricultura e ao uso de agrotóxicos em
larga escala. Nos centros urbanos, o saneamento básico não acompanhou o aumento da
população dessas áreas, e se elevou a concentração de esgoto que não recebe o devido
tratamento, o que compromete a qualidade das águas.
A qualidade e quantidade das águas são reflexos das atividades humanas existentes
na bacia. A forma de uso, tipos de solo e relevo, a vegetação local existente, o desmatamento e a presença de cidades exercem grande pressão sobre os recursos naturais que
compõem uma bacia hidrográfica. Todas as atividades realizadas na bacia desenvolvida por
indústrias, propriedades rurais e cidades refletem na qualidade de água do rio, desde suas
nascentes até a sua foz. Em uma relação de causa-efeito. Este é um dos motivos que justificam adotar a bacia hidrográfica como unidade territorial de planejamento para atuação do
poder público, da sociedade civil e de seus usuários.
“Conhecer as características da bacia hidrográfica em que vivemos é o primeiro passo para entender, compreender e implementar uma política ambiental integrada, que poderá
proporcionar a sustentabilidade para todos que vivem nela.
“As águas dos rios superficiais e subterrâneos que correm nas bacias hidrográficasmantém a vida do planeta de maneira similar ao que circulam nas veias que irrigam nosso
organismo”
Rasca Rodrigues Secretário do Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos-SEMA

Por outro lado, a proteção das cabeceiras, dos parques e demais unidades de conservação, manejo do solo, tratamento do esgoto e dos efluentes industriais, tratamento de
resíduos sólido e a redução do uso de agrotóxicos, são alguns fatores que contribuem de
maneira acentuada na conservação da qualidade das águas, tanto as superficiais como subterrâneas.

O Rio Tibagi nasce nos Campos Gerais ( municípios de Palmeira e Ponta Grossa) a
1060m de altitude e deságua no reservatório da Usina Hidrelétrica de Capivara, no rio Paranapanema, a 298m de altitude
Área de drenagem: 24.711 km² (13% do Paraná )
Extensão: 550km
Divisão:
1º Planalto (Alto Tibagi) de 1120 a 700 metros: Compreende as regiões sul e sudeste da
bacia (áreas das nascentes até Telêmaco Borba)
2º Planalto (Médio Tibagi) de 700 a 450 metros Zona Central que se estende de Telêmaco
Borba até o rio Apucaraninha
3º Planalto (Baixo Tibagi) de 450 a 300 metros Região norte da bacia (rio Apucaraninha até
a foz do Rio Tibagi, em Primeiro de Maio)
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ASPECTOS SOCIAIS
49 municípios – Londrina e Ponta Grossa
1.699.736 habitantes
Alto Tibagi

Indústria, atividades agrícolas, com média concentração de cidades.

Médio Tibagi

Atividade agropastoril, com baixa concentração de cidades.

Baixo Tibagi

Indústria, atividades agrícolas, com alta concentração de cidades

Biodiversidade: A bacia do rio Tibagi está compreendida nos domínios de formações campestres e formações florestais. A unidade hidrográfica está distribuída no Segundo e Terceiro Planaltos Paranaense, sendo que as cabeceiras de seus afluentes, localizam-se no Primeiro Planalto. Os principais tipos vegetacionais da bacia são: Estepe, florestas ciliares Floresta Ombrófila Mista e a Floresta Estacional Semidecidual que juntas totalizam cerca de
600 espécies vegetais.
O que é uma Floresta Ombrófila Mista?
É uma formação florestal adaptada a condições de clima temperado úmido, de altitude. Possui como
elemento característico Araucaria angustifolia, cujo subbosque é formado principalmente por Lauráceas (canelas) e Mirtáceas (cambuís e guamirins). Quando um pinhal se instala num afloramento do
lençol freático, p.ex.,adquire uma configuração arredondada chamada capão (do tupi-guarani kaa
puã= mato redondo). As bordas dos capões sempre possuem espécies diferenciadas, heliófitas,
como aroeiras e bugreiros (Schinus e Lithraea), guaperê (Chletra scabra), capororoca (Myrsine spp) e
branquilho (Sebastiana klotzschiana) No interior sombreado ocorrem no sub-bosque miguel-pintado
(Jvlatayba elaegnoides), pauleiteiro(Sapillm glandlllatum), cedro-rosa (Cedrella fissilis), cangerana
(Cabralea cal?jerana) Olho-de-cabra (Ormosia arborea) e Imbuia (Ocotea porosa). Em outras situações, como sobre uma falha de solo diferenciado, propício à espécie, o pinhal pode formar longas
faixas chamadas faxinais ou catanduvas. Finalmente, costuma acompanhar os cursos d'água, especialmente quando encaixados em falhas geológicas, formando as matas de galeria. Acompanham
branquinhos (Sebastiania spp), vacum (Alophyllus edulis), embira (Daphnopsis racemosa), espinheira-santa (Maytenus ilicifolia) e corticeira (Elythrina ialcata)
Você conhece alguma destas espécies?
* Lembre-se a nomenclatura biológica tem origem latina

Em relação à Ictiofauna (peixes) a bacia do Tibagi compreende 114 espécies de peixes nativos, distribuídos em 6 ordens (Chariciformes, Gymnotiformes, Perciformes, Siluriformes, Cyprinodontiformes e Synbrandiformes). A Mastofauna (grupo dos mamíferos) por
sua vez apresenta aproximadamente 100 espécies, onde que 21 encontram-se sob algum
grau de ameaça principalmente pelo excesso de exploração e destruição de hábitats. A avifauna característica do Domínio da Mata Atlântica, região onde está inserida a bacia do rio
Tibagi conta com a ocorrência de 700 espécies de aves, dentre as quais 200 são endêmicas. Para a bacia do Tibagi em especifico estudos apontam para o registro de 476 espécies.
Além dessas classificações fazem parte da biodiversidade da bacia do rio Tibagi cerca de 48
espécies de répteis e inúmeros macroinvertebrados.
Clima: Tropical Úmido
Possui 65 rios menores que deságuam no Rio Tibagi
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Principais afluentes: na margem esquerda: Rio Taquara, Ribeirão dos Apertados e Ribeirão
Três Bocas
Margem direita os maiores contribuintes são: Rio Iapó, Rio São Jerônimo e Rio Congonhas
A principal atividade econômica desenvolvida na Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi é
a agropecuária. Na metade sul da bacia as culturas de soja, milho, feijão e trigo ocupam
uma área igual a de pastagens, havendo ainda áreas com reflorestamento. Na metade norte
da região da terra roxa, a agricultura é mais intensa com cultivos de soja, milho, trigo e café.
As pastagens ocupam apenas 14% da área na região norte desta bacia.
Possui 3,8% de floresta, 27,6% de vegetação secundária, 9,4% de reflorestamento,
18,1% de pasto, 40,1% de agricultura e 1% de outros usos.
Cidades importantes do estado com Londrina, Ponta Grossa, Cambe, Apucarana,
Arapongas, Rolândia e Cornélio Procópio situam-se na Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi.
A população da bacia está ao redor de 1.874.940 habitantes, dos quais 86% correspondem à população urbana.
Problemas Ambientais na Bacia do Tibagi
O Rio Tibagi sofre da maior parte dos problemas ecológicos que se encontram no mundo em desenvolvimento. Esses problemas incluem despejos de esgotos não
tratados no rio, provenientes tanto da exploração agrícola, quanto dos sistemas de esgoto
falhos das áreas industriais, domésticos e comerciais. Tem havido desmatamento intenso na
zona ribeirinha (mata ciliar), acentuando-se a erosão descontrolada causada por plantações
que chegam até as margens do rio (embora exista regulamentação de preservação da mata
ciliar). A mineração de superfície, a extração de areia e cascalho e a erosão do solo agrícola, também contribuem para as cargas de sedimentos no Rio Tibagi.
A poluição por metais pesados provenientes de dejetos e rejeitos industriais,
bem como áreas degradas decorrentes de depósitos de lixões a céu aberto, que acabam
contaminando mananciais superficiais e águas subterrâneas na bacia.
As poucas florestas nativas remanescentes na bacia estão em declínio e necessitam
de preservação e minimização de perda de habitats, para a proteção da biodiversidade da
flora e fauna.
A qualidade das águas do Rio Tibagi encontram-se comprometidas pelas diversas fontes de poluição (esgoto doméstico e industrial), erosão do solo, uso de agrotóxico,
entre outros, trazem conseqüências graves à saúde pública, exigindo maior investimento na
captação, tratamento e distribuição de água às populações.
Fonte: http://www.pr.gov.br/meioambiente/riotibagi/bacia.shtml

Considerado o maior rio totalmente paranaense, o Rio Iguaçu é formado pelo encontro dos Rio Atuba na parte leste no município de Curitiba na divisa com o município de Pinhais, originados na borda ocidental da Serra do Mar, seguindo seu curso de 1320 Km, cruzando os três planaltos até desaguar no Rio Paraná. Em nosso estado a bacia do Iguaçu
cobre uma superfície de 55.024 km. Considerando a soma das áreas do Brasil e da Argentina, a bacia do rio Iguaçu cobre uma superfície aproximada de 70.800 km. Destaque para as
Cataratas do Iguaçu, as maiores quedas em volume d’água do planeta que despencam em
uma profunda fenda de erosão, formando 272 saltos, com um desnível médio de 72m e um
volume médio de 1.551m3/segundo no município de Foz de Iguaçu.
O corpo principal do rio Iguaçu e alguns de seus afluentes, como os Rios Belém, Atuba, Padilha, Barigui, Ivo, Bacachari e Água Verde, estão em péssimas condições, com
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altos teores tanto de coliformes como matéria orgânica e baixa concentração de oxigênio
dissolvido, sendo portanto, incapaz de suportar vida aquática superior. O rio Ivo, por exemplo, possui teores de matéria orgânica que aproximam de esgotos sanitários brutos.
Localizado no sudoeste do Estado, com cerca de 225 mil hectares de florestas, o
Parque Nacional do Iguaçu é reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Natural da Humanidade. Além das Cataratas e da vegetação exuberante, o Parque protege mais de 340
espécies de aves, 40 de mamíferos, 700 de borboletas e o Rio Floriano, totalmente sem
poluição. A região da bacia quanto mais a oeste, é composta por Floresta Estacional Semidecidual. Entretanto, a maior parte deste território é composto originalmente por Floresta de
Araucária ou Ombrófila Mista e suas variações Montaba, submontana e alto montana. Ocorrem ainda vegetações de várzea e campos dispersos nos três planaltos. Os rios que compõem a bacia são piscososo, havendo ocorrência de grande variedade de peixes.
Fonte: http://www.suderhsa.pr.gov.br/meioambiente/arquivos/File/pdf/iguacu.pdf

Abrange uma área de drenagem de 5.766 Km2. Os rios nascem nas encostas
da Serra do Mar e dirigem-se para os oceanos. A área total da bacia litorânea representa
2,95% do território paranaense.
Fonte: http://www.suderhsa.pr.gov.br/meioambiente/arquivos/File/pdf/litoranea.pdf

Corresponde à totalidade da área de drenagem dos afluentes pertencentes ao território paranaense que lançam suas águas diretamente no Rio Paraná ( Lago de Itaipu) com
área total de 8.389 Km2 . Região rica em biodiversidade apresenta Floresta subtropical conhecida por Estacional Semidecidual por deterem 50% de espécies florestais que perdem
parcialmente suas folhas em determinada estação, além dos banhados e alagados. Apenas
algas planctônicas correspondem a mais de 300 espécies. Registros apontam para cerca de
346 espécies de aves, 52 de répteis, 60 de mamíferos, 250 de borboletas, 170 de peixes e
22de anfíbios. Dentre as principais atividades econômicas da região colaboram os serviços
com 54,3%, a indústria com 24,5% e a agropecuária com 21,2%. A região é responsável
pela produção de 21% da suinocultura do estado, 16% da avicultura, 18,3% de bovinocultura de corte e 15% de piscultura de água doce. Daí a necessidade de desenvolver estratégias para maior controle da contaminação ambiental decorrente dessas atividades.
27 Municípios que somam 997.503 habitantes
Principais cidades: Foz do Iguaçu, Cascavel, Toledo e Guaíra
Fonte: http://www.suderhsa.pr.gov.br/meioambiente/arquivos/File/pdf/parana.pdf

É a terceira maior em área física do Estado do Paraná. Apresenta uma área total de
24.731Km2. O rio Piquiri que atravessa toda extensão da bacia no sentido sudeste-centrooeste, desaguando no Rio Paraná. A bacia hidrográfica do Paraná II possui a área de
2.825Km2. A bacia abrange território de 79 municipios dos quais 71 na bacia do Piquiri e 8
na Bacia do Paraná II. A atividade econômica principal é a agropecuária. As culturas mais
importantes são a soja, trigo, cana de açúcar e mandioca, havendo ainda pastagens. As
indústrias da região estão relacionadas com a agropecuária, como laticínios, frigoríficos,
destilarias e fecularias.
Fonte: http://www.suderhsa.pr.gov.br/meioambiente/arquivos/File/pdf/piquiri.pdf
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A vegetação predominante é composta por florestas subtropicais conhecidas por Estacional Semideciadual, além dos banhados e alagados conhecidos por charcos. A região
sofreu intensas mudanças com a construção da barragem que cobriu grandes extensões de
várzeas e parte do que podemos considerar um arquipélago fluvial. A porção Sudeste da
bacia apresenta formações transitórias de Floresta com Araucária. Da mesma forma a proção noroeste consiste originalmente na transição das Florestas do Paraná com a Savana do
Mato Grosso do Sul. Rica em diversidade por concentrar ecossistemas variados, esta bacia
promove em seu limite oeste, a interseção entre dois corredores de biodiversidade. Ao sul, o
limite norte do corredor Iguaçu/Paraná e ao Norte, o limite sul do corredor Ilha Grande/Caiuá.

Nesta bacia, predominam formações de florestas com araucária, com transição constatada em sua parte norte e leste, com ocorrência de Floresta Atlântica e campos subtropicais a oeste. Localiza-se na parte norte do primeiro planalto paranaense, sobre duas unidades aqüíferas.
Fonte: http://www.suderhsa.pr.gov.br/meioambiente/arquivos/File/pdf/ribeira.pdf

A bacia do Itararé é composta por 5.007.28 Km2. O rio Itararé tem seu fluxo sul a norte e conta com o Jaguariaíva como principal afluente.
A área do Paranapanema I é de 1.238.91 Km2.
A pequena Bacia do Paranapanema II era composta originalmente em sua totalidade
por Floresta Estacional Semidecidual Submontana. Na Bacia do Paranapanema I, encontrase Floresta Estacional Semidecidual Submontana e Montana. Já a Bacia do Cinzas apresenta faixas de transição, contanto também com formações de Floresta com Araucaria e
Ombrófila Mista, tanto Montana quanto Alto-Montana, além de Campos e Cerrado próximos
à escarpa Devoniana.
Fonte: http://www.suderhsa.pr.gov.br/meioambiente/arquivos/File/pdf/Cinzas.pdf

A Bacia do Pirapó compreende uma área de drenagem de 5.067 Km2, localizados no
terceiro planalto paranaense. O Rio Pirapó nasce no município de Apucarana a 1.000m de
altitude e corre em direção norte, percorrendo uma extensão de 168Km até sua foz e desaguando no rio Paranapanema,
Toda região tinha sua composição vegetal formada por Floresta Estacional Semidecidual Montana e Sunmontana. Trata-se de floresta alta, com estratificação complexa, alta
diversidade florística, ocorrendo à oeste do planalto atlântico. Era composta por espécies de
madeira nobre, como o cedro, peroba, ipês e jequitibá, sendo atualmente um dos ecossistemas mais ameaçados do Brasil. Em função dos condicionantes físicos, somados às práticas de manejo inadequado do solo, toda região sofreu problemas de erosão e assoreamento. A vida aquática teve seus reflexos não apenas da qualidade das águas, mas também
pela instalação de hidrelétricas nos rios Paraná, Paranapanema e Igauçu. Os reduzidos remanescentes florestais já não apresentam conectividade, fator limitante para a perpetuação
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de espécies, sobretudo mamíferos. Entretanto, estima-se ainda exista na região cerca de
357 espécies de aves e 67 de peixes, apenas na área da bacia do Pirapó.
Fonte: http://www.suderhsa.pr.gov.br/meioambiente/arquivos/File/pdf/Pirapo.pdf
http://www.suderhsa.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=38
(mais informações sobre as bacias hidrográficas do Paraná)

O município de Ponta Grossa está inserido quase que integralmente na bacia
hidrográfica do Rio Tibagi (onde o rio que abastece a cidade Pitangui deságua) que nasce
em seu território, se orienta para o Norte, e depois de atravessar diversos municípios, faz
fóz no Rio Paranapanema na divisa com o Estado de São Paulo. Desta bacia hidrográfica,
os rios mais próximos à cidade são o Rio Verde, o Rio São Jorge, o Rio Botuquara e o Rio
Pitangui no qual se situa a barragem dos Alagados.
No extremo Nordeste do município, uma pequena parte do território está inserido na
bacia hidrográfica do Rio Ribeira que, ao contrário do Rio Tibagi, orienta-se para o Leste e
tem sua foz no Oceano Atlântico.
O rio Tibagi percorre o estado do Paraná, região Sul do Brasil. Integra a Bacia do
Paraná. O nome Tibagi deriva do idioma indígena. O naturalista francês Auguste de SaintHilaire aponta em seu livro sobre sua viagem ao Sul do Brasil que o termo seria traduzido
como "Feitoria de Machado" (Tiba = "feitoria", e ji = "machado"); entretanto, como descrito
pelo pesquisador Edmundo Alberto Mercer o termo siginificaria "muitas cachoeiras" (Tiba =
"muito", e ji = "cachoeiras").O rio Tibagi é o segundo em extensão no estado do Paraná.
Suas nascentes localizam-se entre os municípios de Campo Largo, Palmeira e Ponta
Grossa, no centro-sul do estado. Esta região é conhecida como Campos Gerais do Paraná,
unidade fisiográfica identificada como segundo planalto paranaense. Seu curso percorre o
estado de sul para norte atravessando o segundo e o terceiro planalto paranaense até sua
foz, na margem esquerda do rio Paranapanema, fronteira entre os estados de Paraná e São
Paulo. A bacia do rio Tibaji se estende por 41 municípios, cobrindo 25.239 km2 no território
paranaense. Comprimento : 550 km
O Rio São Jorge é um pequeno rio, que nasce a leste da cidade de Ponta Grossa e
tem sua foz no Rio Pitangui, logo abaixo da barragem de Alagados. Típico rio de planalto, o
rio São Jorge corre sobre as lages areníticas da região dos campos gerais e possui grande
número de pequenas cascatas e corredeiras, tantas que, desde sua nascente à foz, são
raros os trechos de mais de 100 metros de águas calmas. Ordinariamente o rio corta os
campos limpos da rehião dos Campos Gerais do Paraná, com pouca vegetação rasteira às
suas margens, salvo quando passa pelos capões, formações florestais típicas da Floresta
ombrófila da região.
O Rio Pitangui seu nome em guarani significa rio vermelho . Tem sua nascente no
sudeste do Município de Castro, junta suas águas com o rio Jutuva nos limites do Município
de Ponta Grossa onde é barrado na represa dos Alagados fornecendo água à cidade de
Ponta Grossa. No Município de Ponta Grossa, colhe as águas de vários ribeirões, sendo o
seu principal afluente o rio Verde. Tem sua foz no rio Tibagi, ainda no município de Ponta
Grossa.
A represa dos Alagados, é uma barragem artificial formada sobre o rio Pitangui, entre
a foz do Rio Jutuva e a foz do rio São Jorge. A área da represa se estende pelos municípios
de Ponta Grossa, Carambeí e Castro. A barragem foi construída na década de 1940 pela
Companhia Prada de Eletricidade S.A (de Ponta Grossa) para a Hidrelétrica São Jorge.
Atualmente, as águas do manancial são captadas pela Companhia de Saneamento do
Paraná (Sanepar) para abastecer a cidade de Ponta Grossa.
Área de Ponta Grossa é bem irrigada por ampla rede hidrográfica, onde se destacam
os rios: Tibagi, Verde, Pitangui, também o Arroio da Chapada, além das bacias hidrográficas
do Botuquara, Cará-Cará, de Olarias, do Rio da Morte, Arroio Terra vermelha, Ribeirão
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Quebra perna, etc. Tais bacias são relativamente pequenas, mas, devido a sua cobertura
vegetal de retenção de umidade, permitem um desaguar relativamente rápido para as calhas destes cursos d’água.
Devido às suas características geomorfológicas, a cidade de Ponta Grossa apresenta relevo bastante acidentado, facilitando o surgimento de vales profundos e, conseqüentemente, a exposição do lençol freático. Podem ser contabilizadas 12 bacias hidrográficas na
área urbanizada. O abastecimento de água ao Município de Ponta Grossa é realizado pela
Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR). A qualidade da água fornecida aos
usuários do sistema é continuamente monitorada.
Referências:
http://www.pontagrossa.pr.gov.br/infogerais
http://www.pontagrossa.pr.gov.br/files/planodiretor/raa/raa.pdf
http://www.pontagrossa.pr.gov.br/infogerais
http://www.suderhsa.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=38
http://www.suderhsa.pr.gov.br/meioambiente/arquivos/File/pdf/Cinzas.pdf
http://www.suderhsa.pr.gov.br/meioambiente/arquivos/File/pdf/ribeira.pdf
Texto adaptado Gestão de Águas no Brasil, pág 38-41 de Benedito P.F. Braga. Revista Scientific
American Brasil, março, 2008. Ano 6 nº 70 Editora Duetto
ESPÍNDOLA, Evaldo Luiz Gaeta. SCHALCH, Valdir (orgs). Bacia hidrográfica: diversas abordagens em pesquisa. São Carlos: RiMa, 2004.
SCHIAVETTI, Antonio. CAMARGO,Antonio F.M. (edit). Conceitos de bacias hidrográficas: teorias
e aplicações. Ilhéus, Ba: Editus,2002.

O que é gestão?
É o ato ou efeito de gerir; administração, gerência.

A gestão dos recursos hídricos deve se dar de forma integrada, descentralizada e participativa, considerando as diversidades sociais, econômicas e ambientais do País.
“Enquanto meu pai, meu avô, meus
primos, olham aquela montanha e
vêem o humor da montanha e vêem
se ela está triste, feliz ou ameaçadora, e fazem cerimônia para a montanha, cantam para ela, cantam para o
rio (...) o cientista olha o rio e calcula
quantos megawatts ele vai produzir
construindo uma hidrelétrica, uma
barragem (...) Ali não tem música, a
montanha não tem humor, e o rio
não tem nome. É tudo coisa”.
AILTON KRENAK

AS DIMENSÕES E OS VALORES DA ÁGUA: Cada sociedade possui uma relação peculiar com a
água, que reflete a diversidade de valores e de experiências acumuladas. Como referência cultural e
social, a água encontra grande expressão nas artes, nas religiões, na mitologia, no folclore, na ciência e na política. A água tem sido muitas vezes utilizada como instrumento de dominação. Com a crescente politização da sociedade e com o aprimoramento legal e institucional para a gestão democrática e participativa dos recursos hídricos, essa situação de injustiça em relação ao acesso e ao uso da
água vem sendo devidamente enfrentada. A conservação e as formas de uso da água também têm
forte relação com questões de gênero. Mulheres e
crianças das regiões de maior escassez de água no
mundo são mais penalizadas com serviços pesados
de transporte desse precioso líquido. São as mulhe-
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res que, na maioria das vezes, lidam com a água no espaço doméstico, controlando seu uso
e cuidando da manutenção de sua qualidade. Homens e mulheres têm visões diferenciadas,
até mesmo contrárias, em relação às prioridades de uso e conservação da água. O grande
desafio é garantir que essas diferentes visões se somem, se complementem, permitindo,
dessa maneira, que a gestão de recursos hídricos caminhe em direção à sustentabilidade.
A falta de visão do todo resultou num enfoque de gestão voltado à recuperação, à
conservação, à proteção ou ao controle de rios ou cursos d’água, de forma isolada. Um olhar muito limitado, pois a água não existe sozinha no ambiente, ela faz parte de um conjunto, como elemento que liga tudo e no qual todos se conectam para a vida. Graças ao avanço
do conhecimento e à sensibilização das pessoas, o enfoque para a gestão da água foi sendo ampliado, passando a abranger as áreas de captação e incorporando a proteção dos
recursos, como o solo, a flora, a fauna, os minerais e o relevo, elementos estes que influem
na produção e na descarga de água. Esta nova forma de gestão, chamada de gestão por
bacias hidrográficas, co-relaciona as atividades naturais e humanas que influem na qualidade e na preservação dos recursos hídricos em uma determinada região.
A bacia hidrográfica como ponto central da Gestão das Águas remete a uma reflexão
sobre a importância da água como meio de vida, não só do ponto de vista bioquímico, mas
também, incorporando significados sociais e valores culturais, além de fortes relações interiores no que se refere tanto a questões socioeconômicas quanto físicas e territoriais.
Com o objetivo de minimizar os impactos negativos ao meio ambiente, surgem iniciativas que buscam desenvolver e aprimorar metodologias que viabilizem a inter-relação do
ser humano como meio a partir de planejamento ambiental que permita o desenvolvimento
da localidade pautado na manutenção do equilíbrio natural e dentro de limites aceitáveis.
O que são os COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA?
São organismos colegiados, consultivos e deliberativos, que constituem a base do Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. São compostos por representantes dos
governos da União, Estados, Distrito Federal, municípios, entidades civis de recursos hídricos e dos diversos setores de usuários das águas da bacia hidrográfica. Também conhecidos como “parlamentos das águas”, os comitês podem ser de rios federais ou de rios estaduais, conforme a dominialidade de suas águas. Dentre as atribuições dos Comitês, é importante destacar: promover o debate sobre questões relacionadas aos recursos hídricos e
articular a atuação das entidades intervenientes; arbitrar conflitos relacionados aos recursos
hídricos; aprovar o Plano de Recursos Hídricos da Bacia e acompanhar sua execução; estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir os valores a
serem cobrados; entre outras.

Competências dos Comitês de Bacia:
• promover fóruns de debates, articulação e solução de conflitos da bacia;
• elaborar e acompanhar o Plano de Bacia Hidrográfica, que pode ser considerado como
uma “Bíblia das Águas”;
• encaminhar propostas de enquadramento de corpos d’água, segundo os usos;
• propor e estudar casos de isenção e obrigatoriedade de outorga: licença de uso de água;
• estabelecer mecanismos de cobrança pelo uso dos recursos hídricos;
• definir critérios e promover a distribuição proporcional de custos das obras de uso múltiplo
da água, e
• solicitar, isoladamente ou em conjunto com outros comitês, a criação das Agências de Bacias.
“Dizem que democracia é o direito de ir e vir.
Isso a água fará sempre que ninguém interferir”

José Luís Santos
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A privatização e mercantilismo da água
Um modelo de economia enraizada na convicção de que as economias de mercado
liberais constituem a única opção econômica para o mundo inteiro, faz com que os governos
mundiais abdiquem da responsabilidade de proteger os recursos naturais dentro de suas
fronteiras, passando sua autoridade para empresas privadas que fazem da exploração de
recursos um negócio. Tudo passa a ser mercadoria. È como se surgissem lemas: Cobrem
um preço pela água! Coloquem-na à venda e deixe o mercado determinar o seu futuro. Para
o Banco Mundial a água é uma necessidade humana, não um direito. Isso não é uma questão de semântica, a diferença de interpretação é crucial. Uma necessidade humana pode
ser provida de muitas formas, especialmente para aqueles com dinheiro. Mas ninguém pode
vender um direito humano. Parece que a ordem do dia é clara: a água deve ser tratada como qualquer bem negociável, seu uso e distribuição devem ser determinados pelos princípios do lucro.
São questões cruciais a serem analisadas:
Quem possui a água?
Se a água é privatizada, quem a comprará para a Natureza?
Como estará disponível para o pobre?
Quem deu às corporações transnacionais o direito de comprar sistemas de água inteiros?
Quem protegerá os recursos de água se eles são controlados pelo setor privado?
Como os países ricos em água compartilharão com os países pobres em água?
Quem é o guardião da força vital da natureza?
Como os cidadãos comuns são envolvidos na discussão?
A água doce pertence à Terra e a todas as espécies e que ninguém tem o direito de
destiná-la ao lucro pessoal. A água faz parte da herança do mundo e deve ser preservada
no domínio público para ser sempre protegida por fortes leis nacionais e internacionais. O
acesso a água limpa para as necessidades humanas básicas é um direito humano fundamental, este recurso vital não pode se tornar mercadoria vendida ao licitante que oferecer o
maior lance. Cada geração deve garantir que a abundância e a qualidade da água não estão
diminuindo como resultado de suas atividades. Devem ser feitos grandes esforços para restabelecer a saúde dos ecossistemas aquáticos que já foram degradados e proteger outros.
Reestruturar nossa sociedade e estilos de vida para inverter o ressecamento da superfície
da Terra, temos que aprender a viver dentro dos ecossistemas de bacias hidrográficas que
foram criadas para sustentar a vida.
Fonte: BARLOW, Maude.CLARKE, Tony. Ouro azul. São Paulo: Books do Brasil Editora Limitada,2003.

Para refletir:
...One of the lessons emerging from the sustainable development debates of the last
quarter of a century is that the current path of global economic development has already cost
far more than we should expect the generation succeeding us to pay for
(Boon& Howell, 1997)
Texto adaptado: BRAGA, Benedito P.F. Gestão de Águas no Brasil. Revista Scientific American
Brasil, Editora Duetto. Ano 6 nº 70 março, 2008 p. 38-41
ESPÍNDOLA, Evaldo Luiz Gaeta. SCHALCH, Valdir (orgs). Bacia hidrográfica: diversas abordagens em pesquisa. São Carlos: RiMa, 2004.
SCHIAVETTI, Antonio. CAMARGO, Antonio F.M. (edit). Conceitos de bacias hidrográficas: teorias
e aplicações. Ilhéus, Ba: Editus,2002.
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Uma viagem pela história
A trip through History
A água foi um símbolo importante nas lendas e histórias de muitas culturas antigas.
Diferentemente das pessoas que vivem nas nações industrializadas e urbanizadas do século XXI, a maioria dos humanos ao longo da história soube que seus recursos de água poderiam se esgotar e mantiveram um respeito saudável pela conservação de qualquer água
encontrada. Em tempos bíblicos, quando Isaac voltou à terra onde seu pai Abraham havia
vivido, os antigos poços abertos por ele eram tão importantes para a vida, que tornaram-se
motivo de disputa com os povos de outras tribos da região. Depois, o poço de Jacob foi tão
altamente prestigiado e cuidadosamente protegido que ainda estava em uso nos tempos de
Jesus séculos mais tarde.
Outras sociedades, como a tradicional Inuit e os antigos povos da Mesopotâmia, deram igual importância à água que manteve a sua civilização. O povo Inuit dependia em
grande parte dos seres aquáticos – “fadas" peixes e morsas - para a alimentação. Sua principal divindade era Nuliajuk deusa da água. Ela reinou com justiça feroz e todo seu poder
vinha da água. Nuliajuk forneceu aos Inuits alimentos vindos do mar e gelo para a construção das casas. Quando ela retirasse suas dádivas, ninguém poderia viver. No mundo notavelmente diferente dos antigos povos da Mesopotâmia, a água era considerada um tesouro
por diversas razões. Antes de esse grupo se mudar para os vales férteis do norte do Iraque,
viveram nas planícies secas do sul, conseguiram utilizar a água para suas fazendas, embora
fosse muito escassa. Devido a isso, seu deus da água, Enki, tornou-se uma das divindades
mais importantes do panteão.
Milhares de milhas distante dali, na China, os perigos de seca se tornaram tema de
um mito no qual um Grande Arqueiro atirou em nove de dez sóis para impedir que a Terra
secasse. A tradição chinesa também afirma que a água e outros elementos da Terra existem em um equilíbrio que não deve ser perturbado. Se houvesse uma interrupção nos ciclos
normais da Natureza, os governadores chineses eram chamados para amenizar o problema.
Era esperado que eles ajudassem a compensar os danos das colheitas, reduzindo impostos
ou por meio da distribuição de sementes dos armazéns públicos. Hoje, os ciclos normais da
Natureza estão sendo interrompidos por mudanças de clima e pelo abuso de quase todo o
sistema de água da Terra.
Todos os ecossistemas vivos são mantidos pela água e pelo ciclo hidrológico. Os
povos antigos e os que vivem mais próximos das forças da Natureza no mundo de hoje,
sabiam que destruir a água significava a auto-destruição. Apenas culturas “modernas avançadas", guiadas pela ganância e convencidas de sua supremacia sobre a Natureza, não
reverenciam a água. As conseqüências são evidentes em todos os cantos do globo: desertos e cidades secas, terras úmidas destruídas, vias fluviais contaminadas e, ainda, crianças
e animais agonizantes.
A natureza não é completamente benigna, e como a deusa da água dos Inuits, não
tolerará este abuso para sempre. Os sinais estão todos presentes. Se não mudarmos logo
nossa relação com a água e os ecossistemas que a mantém, toda a nossa riqueza e conhecimento não terão sentido algum. Somos tão dependentes de água doce para viver quanto
nossos antepassados. Mas muitos não parecem saber que esse recurso precioso está desaparecendo. O relógio está marcando o tempo, mas eles não sabem disso.
Fonte: BARLOW, Maude.CLARKE, Tony. Ouro azul. São Paulo: Books do Brasil Editora Limitada,2003.
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Que o Brasil é o país mais rico em água doce do planeta? Nada menos que 13,7 % de toda
água do mundo está aqui.
Que o Pantanal, no Mato Grosso do Sul, é a maior área úmida continental do mundo?
Que a Amazônia abriga as mais extensas florestas alagadas do planeta?
Que 70% das internações hospitalares do Brasil são causadas por doenças relacionadas à
água?
Que em todo mundo, cerca de 10 milhões de mortes anuais resultam de doenças intestinais
transmitidas pela água?
Que menos de 1% da água doce do planeta está disponível para o consumo?
Que em todo mundo, a irrigação na agricultura responde por cerca de 70% do consumo de
água; 20% vão para a indústria; e os 10% restantes estimam-se ao uso doméstico?
Que no Brasil, a agricultura consome 70% da água, as indústrias, 20%, e as residências
10%?
Que cada minuto de banho gasta de 3 a 6 litros de água?
*Considerando que gasto seja de 6 litros, quanto é gasto em um banho de ½ hora?
Que você economiza 70 litros de água se fechar a torneira enquanto ensaboa a louça?
Que o mau uso do solo nas regiões ribeirinhas é o maior causador das enchentes?
Que em todo o mundo, as enchentes causam perdas econômicas de cerca de cinco bilhões
de dólares?
Que 40 milhões de brasileiro não têm acesso a água?
Que o uso de água mais que triplicou entre 1950 e 1980?
Que em São Paulo, 70% da poluição das águas é de origem doméstica e 30% de origem
industrial?
Que o índice de desperdício de água no Brasil chega a 40% entre a produção e os domicílios?
O consumo de água nos centros urbanos é de 90 a 115 litros/pessoa/dia. No meio rural esse
índice cai para 70 litros/pessoa/dia.
Segundo a SABESP, há perda de 40% da água produzida e tratada, ou seja, o equivalente a
20 mil litros por segundo.
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De toda a água existente na Terra apenas 2,8% é água doce e apenas 0,001% está disponível para uso nos rios.
O Paraná perde mais de 240 milhões de dólares por ano em fertilizantes aplicados na agricultura e carregados para os rios.
O Brasil está entre os maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. Entre 1964 e 1991,
o consumo de agrotóxicos no país aumentou 276% enquanto o aumento de área plantada
foi de 76%. O Paraná é o segundo estado brasileiro em consumo de agrotóxicos.
Apenas um dos efeitos da erosão, o carregamento de partículas de solo para os leitos dos
rios, resulta num gasto estimado em 217 mil dólares por ano em produtos químicos adicionais de tratamento de água no Paraná.
Os vasos sanitários consomem 50% da água de uso doméstico, por isso prefira as caixas de
descargas às válvulas. Porque elas são mais econômicas.
Os banhos consomem 30% da água de uso doméstico.
Veja quanta água se perde por uma torneira mal fechada.....
Pingando pouco mais de uma gota por segundo, em média, pode desperdiçar 46 litros de
água em um dia.
Se a torneira estiver gotejando = 2 mil litros por mês
Com uma abertura de 1 mm = 60 mil litros por mês
Com uma abertura de 2 mm = 130 mil litros por mês
Com uma abertura de 6 mm = 500 mil litros por mês
Os vazamentos podem representar 15% do consumo diário de água em sua casa.
No município, a oferta e a demanda de água devem ser equilibradas racionalmente e devese prestar um serviço eficiente e controlado. É sabido que na distribuição local da água existem perdas consideráveis devido a grandes fugas nas canalizações principais e nas instalações clandestinas. Um estudo realizado em 15 cidades latino-americanas mostrou que os
sistemas municipais perdiam entre 40 e 70 % da água. As soluções para este problema
permitiriam uma grande economia de água e uma maior eficiência no serviço.
Para escovar os dentes, tomar banho, lavar as mãos e beber, cada habitante do planeta
gasta em torno de 40 litros de água diariamente. Mas esse consumo é muito desigual: enquanto as pessoas na Europa e na América gastam até 250 litros diários, na África o consumo é de 15 litros por pessoa.
A cada 100 crianças internadas em hospitais, 60 estão doentes por consumir água contaminada. As doenças mais comuns são hepatite, verminoses, diarréia, cólera e leptospirose.
Quase metade das casas não dispõe de rede de esgotos. E o pior é que a cada 100 litros de
esgoto coletado apenas 12 vão para as estações de tratamento. O resto é lançado nos rios,
nos lagos e no mar.
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Um litro de água poluída é capaz de contaminar 8 litros de água limpa.
1.000 m3 por ano é o mínimo de água que cada pessoa precisa para consumo, higiene e
cultivo de alimentos. O volume é equivalente a dois quintos de uma piscina de tamanho olímpico.
1,2 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável e 2,6 bilhões não dispõem de saneamento.
Na Ásia 725 milhões de pessoas não têm água potável e quase 2 bilhões não podem contar
com saneamento.
Em escala global, nos centros urbanos, 94% da população é servida pela rede hídrica, mas
o percentual cai para 70% nas áreas rurais, onde o acesso ao saneamento chega a apenas
38% dos habitantes.
Doenças infecciosas como a disenteria e malária, seguidas por infecções de vermes intestinais, filariose, esquistossomose, encefalite e dengue atingem milhões de pessoas, com enorme número de mortos. Somente a disenteria pode ser atribuída 1,8 milhão de vítimas por
ano: 5 mil mortos por dia, dos quais 90% são crianças com menos de 5 anos.
Para atender a necessidade alimentar de uma pessoas, são usados entre 2 mil e 5 mil litros
de água por dia.
Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde) cerca de 85% das doenças conhecidas
são de veiculação hídrica.
Para cada dólar investido no saneamento básico, 4 dólares são economizados na saúde
pública.
De acordo com as Nações Unidas, 31 países no mundo atualmente enfrentam escassez de
água. Mais de um bilhão de pessoas não têm nenhum acesso à água limpa para beber e
quase três bilhões não têm nenhum acesso a serviços de saneamento público.
Desperdício engarrafado: são necessários 3 litros de água para produzir 1 litro de água potável engarrafada.
Só em 2.006, a produção de água engarrafada gerou mais de 2,5 milhões de toneladas de
anidro carbônico, um gás tóxico
Para produzir os 31,2 bilhões de água engarrafada consumida nos Estados Unidos em
2.006, foram necessários mais de 17 milhões de barris de petróleo, excluindo o transporte.
Até o ano de 2025, o mundo terá 2,6 bilhões de pessoas a mais do que tem hoje, mas 2/3
dessas pessoas viverá em condições de séria escassez de água e 1/3 com escassez de
água absoluta. A demanda por água excederá a disponibilidade em 56%.
O ambientalista canadense David Suzuki explica o conceito de destruição ambiental exponencial. Ele diz: problemas ambientais, não crescem de modo linear, uma etapa por vez.
Nenhum de nós pode ver todas elas ou mesmo a maioria delas. Um ecossistema pode ser
atacado de mil maneiras, a partir de mil origens. Mas como a agressão não é uma progressão rígida que pode ser monitorada, o ecossistema pode parecer bem em um dia e estar
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morto no outro. Não é 2 mais 2, 4 mais 4, ou 8 mais 8, mas 2 vezes 2, 4 vezes 4, 16 vezes
16 e assim por diante.
Atualmente, as doenças infecciosas – muitas delas relacionadas à qualidade da água – matam duas vezes mais do que o câncer (Sinais Vitais 2003, Worldwatch Institute).
O censo realizado pelo IBGE, em 2000, registra quase 170 milhões de brasileiros habitando
5507 distritos (municípios e povoados). Destes, cerca de 59% não possuem rede coletora
de esgoto. Assim, podemos imaginar por que quase 7% das mortes, em 1998, de crianças
menores de cinco anos, foram causadas por diarréia aguda.
Segundo dados da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, o Brasil teve, de
2001 até julho de 2003, relatadas e identificadas, cerca de 780 mil internações devido a várias doenças causadas pela água, gastando quase 152 milhões de reais. Das regiões do
País, a Bahia teve o maior índice de internações, com 124.484 casos, seguida de Pernambuco, com 75.889 casos.
Veja o número de internações no Brasil de 2001 até julho de 2003:
• 616.090 casos de diarréia e gastrenterite de origem infecciosa presumida, sendo gastos
116 milhões de reais;
• 2.998 casos de esquistossomose, sendo gastos 911 mil reais;
• 123.697 casos de dengue clássico e febre hemorrágica, sendo gastos 28 milhões.
Você acredita que nos dias atuais a situação mudou?
A maior parte de nossas águas doces está concentrada na Região Amazônica, onde mora a
menor fatia da população, com menos de 5 habitantes por km2. A região sudeste, com mais
de 100 habitantes por km2, é abastecida pela Bacia do Atlântico Sudeste que detém somente 2,5% de descarga dos rios. Há ainda muitos brasileiros vivendo na seca, como no semiárido do nordeste, com baixa disponibilidade de água e rios não contínuos. Castigadas pela
pobreza, é comum vermos mulheres e crianças nordestinas, assim como as mulheres indianas na Ásia, andarem quilômetros e quilômetros em busca de água para as suas famílias.
As mulheres dos países em desenvolvimento devem percorrer diariamente 6,5Km para buscar água.
FONTE: http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/meio_ambiente_brasil/agua/voce_sabia_aguas/index.cfm
BARLOW, Maude. CLARKE, Tony. Ouro azul. São Paulo: M.Books do Brasil.2003
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Para a produção de...

O consumo médio de água
é...

1 Kg de açúcar
1 litro de gasolina
1 kg de papel
1 kg de alumínio
1 Kg de carne bovina
1 Kg de frango
1 Kg de cereais
1Kg de frutas cítricas
1 Kg de raízes e tubérculos
1 Kg de trigo
1 Kg de batatas
1 Kg de carne suína
1 Kg de arroz
1 carro
1 barril de petróleo
1 tonelada de grãos
1 calça jeans

100 litros
10 litros
250 litros
100 mil litros
15 mil litros
6 mil litros
1.500 litros
1.000 litros
1.000 litros
1.000 a 2.000 litros
1.000 a 2.000 litros
600 litros
1.500 litros
400 mil litros
9 barris de água
3 mil toneladas de água
11m3, quantidade equivalente à
capacidade de um caminhão
tanque
16.000 litros

500 chips de 32M pesando
2g cada
Fonte: WWF Brasil

Fonte: SANEPAR
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A água em versos
Water in verses
Águas da terra...
Águas de março...
Águas dos rios...
Águas da fonte...
Que carrega a energia
De onde surge até o ser,
De noite, de dia...
Segue o horizonte.
Água que guarda
Ou transporta a vida
Água doce...
Água florida
Salgada
Ou refletida
Que circunda a terra...
Que permite a vida
Vem com os ventos do sul...
Ou com os ventos do norte.
Lava o tempo...
Leva a semente.
Límpida...
Transparente...
Transportando a luz
Saciando a sede
E ainda
Acalmando a mente.
(Têre Zagonel)

Chamego de Lia
( Canto Popular)
O mar tem um verde louco
E eu acho pouco dizer que é beleza
Na praia tem tanto coco
Que eu fico rouco de gritar riqueza
És, pescador, és de água fria
És moreno cirandeiro
És o chamego de Lia

Seca
(Djavan)
A terra se quebrando toda
A Fome que humilha a todos
Vida se alimenta de dor
Que pobre povo sem socorro! ...
Porque será que Deus pôs ali
O ser pra ser assim
Sofredor?
Sob a brasa do sol padecer
Do desdém do poder fingido.
Sem saber o que é ser feliz
Viver, como se diz:
Dá medo
Apesar de se ter céu azul
O mesmo lá do sul,
Mesmo Deus.

Cuiabá
( Tetê Espíndola e Carlos Rennó)
...Cuiabá de onde se ouviu
Som de índio
Cantando à beira do rio
Cuiabá
De onde se vê
Cuia à beça
Cabaça de cuietê
O RAP do Mar
(Dominique Sttanffer)
Autoridades,
vim aqui para me queixar:
toda essa poluição tem que acabar,
senão essa beleza pouco vai durar
e a paz não vai mais lá reinar.
A situação é de desesperar,
Tomem cuidado, ou o mar vai acabar.
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Segue o seco
(Carlinhos Brown)
A boiada seca
Na enxurrada seca
A trovoada seca
Na enxada seca
Segue seco sem sacar
Que o caminho é seco
Sem sacar que o espinho é seco
Sem sacar que seco é o ser sol
Sem sacar que algum espinho
Seco secará
E a água que sacar será um tiro
Seco
E secará o seu destino seca.
Ó chuva vem me dizer que posso
Ir lá em cima derramar você
Ó chuva preste atenção
Se o povo lá de cima vive na Solidão
Se acabar se acostumando
Se acabar parado calado
Se acabar meio abandonado
Pode ser lágrimas de São Pedro
Ou talvez um grande amor chorando
Pode ser o desabotoado céu
Pode ser coco derramando.

Cântico do sol
Oração de São Francisco de Assis
Louvado sejas, meu Senhor
Pela irmã água,
A qual é muito útil e humilde
E preciosa e casta

Pedra e Areia
Lenine e Dudu Falcão
Olha! Que brisa é essa,
Que atravessa a imensidão do mar?
Rezo, paguei promessa
E fui a pé daqui até Dakar.
Praia, pedra e areia,
Boto e sereia, os olhos de Iemanjá
Água! Mágoa do mundo,
Por um segundo
Achei que estava lá.
Olha! Que luz é essa,

Planeta Azul
(Xororó – Aldemir)
A vida e a natureza
Sempre à mercê da poluição
Se invertem as estações do ano
Faz calor no inverno
E frio no verão.
Os peixes morrendo nos rios
Estão se extinguindo.
Espécies animais
E tudo que se planta colhe
O tempo retribui
O mal que q gente faz
Onde a chuva caia
Quase todo dia
Já não chove nada
O sol abrasador
Rachando o leito dos rios
Secos sem um pingo de água
Quanto ao futuro inseguro
Será assim de norte a sul
A terra nua semelhante à lua
O que será desse planeta azul?
O que será desse planeta azul?
O rio desce as encostas
Já quase sem vida
Parece que chora
Num triste lamento das águas
Ao ver devastadas
a fauna e a flora
É tempo de pensar no verde
Regar a semente
Que a ainda não nasceu
Deixar em paz a Amazônia
Preservar a vida
Estar de bem com Deus.
Água
Arrigo Barnabé e Arnaldo Antunes
Da nuvem até o chão,
Do chão até o bueiro,
Do bueiro até o rio.
Do rio até a cachoeira.
Da cachoeira até a represa.
Da represa até a caixa d’água.
Da caixa d’água até o cano.
Do cano até a torneira.
Da torneira até o filtro
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Que abre um caminho
Pelo chão do mar.
Lua, onde começa,
Onde termina o tempo de sonhar?
“Eu tava na beira da praia
Ouvindo as pancadas
Das ondas do mar”.

Do filtro até o copo.
Do copo até a boca.
Da boca até a barriga.
Da barriga até a bexiga.
Da bexiga até a privada.
Da privada até o esgoto.
Do esgoto até o rio.
Do rio até outro rio.
Do outro rio a outro rio.
Outro rio outro rio.
Toda água é a mesma água.
Cada água é uma água só.
Cada água é uma outra água.
Toda água é mesmo água e só.
Todo dia
Arnaldo Antunes

Debaixo d’água tudo era mais bonito
mais azul mais colorido
só faltava respirar
Mas tinha que respirar
Debaixo d’água se formando como um feto
sereno confortável amado completo
sem chão sem teto sem contato com o ar
Mas tinha que respirar
Todo dia; Todo dia, todo dia
Todo dia; Todo dia, todo dia
Todo dia
Debaixo d’água por encanto sem sorriso e sem pranto
sem lamento e sem saber o quanto
esse momento poderia durar
Mas tinha que respirar
Debaixo d’água ficaria para sempre ficaria contente
longe de toda gente para sempre
no fundo do mar
Mas tinha que respirar
Todo dia; Todo dia, todo dia
Todo dia; Todo dia, todo dia
Todo dia
Debaixo d’água protegido salvo fora de perigo
aliviado sem perdão e sem pecado
sem fome sem frio sem medo sem vontade de voltar
Mas tinha que respirar
Debaixo d’água tudo era mais bonito
mais azul mais colorido
só faltava respirar
Mas tinha que respirar
Todo dia; Todo dia, todo dia
Todo dia; Todo dia, todo dia
Todo dia
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A água na Literatura
"(…) Aqui tens a água, bebe devagar, devagar, saboreia, um copo de água é uma maravilha, não
falava para ele, não falava para ninguém, simplesmente comunicava ao mundo a maravilha que é
um copo de água. (…) Oh que alegria, (…), vamos todos beber água pura. Agarrou desta vez na candeia e foi à cozinha, voltou com o garrafão, a luz entrava por ele, fazendo cintilar a jóia que tinha
dentro. Colocou-o sobre a mesa, foi buscar os copos, os melhores que tinham, de cristal finíssimo,
depois, lentamente, como se estivesse a oficiar um rito, encheu-os. No fim, disse, Bebamos. As
mãos cegas procuraram e encontraram os copos, levantaram-nos tremendo. Bebamos, repetiu a
mulher do médico. No centro da mesa, a candeia era como um sol rodeado de astros brilhantes.
Quando os copos foram pousados a rapariga dos óculos escuros e o velho da venda preta estavam a
chorar.”
José Saramago, in O Ensaio sobre a Cegueira

Porque, dantes, se solambendo por urna grata, um riachinho descia também
a encosta, um fluvial, cocegueando de pressas, para ir cair, bem embaixo, no Côrrego das Pedras,
que acabava no rio de-Janeiro, que mais adiante fazia barra no São Francisco. Dava alegria, a gente
ver o regato botar espuma e oferecer suas claras friagens, e a gente pensar no que era o valor daquilo. Um riachinho xexe, puro, ensombrado, determinado no fino, com regojeio e suazinha algazarra - ah, esse não se economizava: de primeira, a água, pra se beber. Então, deduziram fazer a
Casa ali, traçando de se ajustar com a beira dele, num encosto fácíl, com piso de lajes, a portadacozinha, a bom de tudo que se carecia. Porém, estrito ao cabo de um ano de lá se estar, e quando
menos esperassem, o riachinho cessou.
Foi no meio duma noite, indo para a madrugada, todos estavam dormindo.
Mas cada um sentiu, de repente, no coração, o estalo do silenciozinho que ele fez, a pontuda falta
da toada, do barulhinho. Acordaram, se falaram. Até as crianças. Até os cachorros latiram. Aí,
todos se levantaram, caçaram o quintal, saíram com luz, para espiar o que não havia. Foram pela
porta-da-cozinha. Manuelzão adiante, os cachorros sempre latindo. - Ele perdeu o chio ... Triste
duma certeza: cada vez mais fundo, mais longe nos silêncios, ele tinha ido s' embora, o riachinho
de todos. Chegado na beirada, Manuelzão entrou, ainda molhou os pés, no fresco lameal. Manuelzão, segurando a tocha de cera de carnaúba, o peito batendo com um estranhado diferente, ele se
debruçou e esclareceu. Ainda viu o derradeiro fiapo d'água escorrer, estilar, cair degrau de altura
de palmo a derradeira gota, o bilbo. E o que a tocha na mão de Manuelzão mais alumiou: que todos
tremiam mágoa nos olhos. Ainda esperaram ali, sem sensatez; porfim se avistou no céu a estrelad'alva. O riacho soluço se estancara, sem resto, e talvez para sempre. Secara-se a lagrimal, sua
boquinha serrana. Era como se um menino sozinho tivesse morrido."
(Guimarães Rosa - Manuelzão e Miguilim, 9ª ed. Ed. Nova Fronteira, 1984 - pp. 155-156)

Quatro elementos

( Michele Sato )

ÁGUA da virtude
Gênese e criaturas do mar
Rios que contam histórias para amar
TERRA da labuta
Paisagens de poeira e cimento
Estio, chuva e caracol gosmento
FOGO do poder
Vinho em chama de lareira
Sexo de amantes no pé da soleira
AR do movimento
Brisas e nuvens de algodão doce
Que encanto, se a vida assim fosse....
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Alguns pesquisadores sugerem que em regiões onde predominam monoculturas de
grãos e espécies exóticas que fornecem celulose, como o eucalipto e o pínus, são mais
suscetíveis ao processo de desertificação. No Paraná, essas monoculturas concentram-se
em grande parte nas terras agricultáveis do estado, um dos maiores produtores de grãos e
celulose do Brasil. Em 2005, a mono cultura de pínus ocupava 700 mil hectares no Paraná,
e a previsão é de que alcance cerca de 2,1 milhões de hectares até 2020. Cabe lembrar que
essa mono cultura é considerada a principal ameaça à conservação dos últimos remanescentes das florestas de araucária (Araucaria angustifolia), que está na lista de espécies da
flora brasileira ameaça das de extinção. Dos 20 milhões de hectares originalmente cobertos
por essas florestas, restam hoje não mais que 2%; no Paraná, onde é considerada árvoresímbolo, o uso industrial de sua madeira foi o principal responsável pelo desmatamento. Os
problemas de degradação no Paraná ocorrem principalmente na região do Arenito Caiuá,
localizada no noroeste do estado e assim chamada devido ao seu tipo de solo (95% de areia
branca). A agricultura que aí se pratica despreza cuidados de manejo e conservação do
solo; o quadro torna-se ainda mais preocupante com a devastação de florestas nativas.
Uma vez que a falta de manejo do solo é fator de desertificação, cabe investigar se
há indícios do processo nas áreas de mono cultura, para evitar danos econômicos e ambientais. No Paraná, constatou-se grande influência das mono culturas de café, milho e soja
no processo de desertificação no oeste, noroeste e norte do estado. Nessas regiões faltam
cuidados essenciais que evitem o comprometimento da camada húmica do solo e dos recursos hídricos.
Em uma monocultura, é fundamental que os nutrientes absorvidos pela espécie cultivada sejam repostos após a colheita - uma ação prudente que otimiza a qualidade do solo.
Mas infelizmente isso só é feito em uma pequena parcela das áreas de mono cultura paranaenses. Em boa parte dessas áreas já se percebe o empobrecimento do solo, causado
pela redução da concentração de nutrientes. Em alguns casos, o problema pode levar à
queda de produção.
Em 2007, a safra de feijão no Paraná caiu de 23,6% para 17,3% do total produzido
no Brasil. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as recentes quedas na
produção de alimentos no país decorreram de fatores climáticos. Diante disso, cabe considerar que essa redução tenha ocorrido em conseqüência de processos de desertificação.
Tais evidências fundamentam a afirmação de que as áreas de monocultura são mais
suscetíveis à desertificação. Corrobora essa tese o fato de serem cada vez mais freqüentes
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os relatos de agricultores associando diminuição das safras à redução da produtividade do
solo. Além de diminuir a biodiversidade nas áreas em que ocorrem, as monoculturas requerem o emprego de agrotóxicos, que causam diversos problemas ambientais.
Alguns autores consideram as monoculturas de espécies exóticas como o pínus e o
eucalipto um problema pelo fato de o seu cultivo dar origem a desertos verdes e a processos de contaminação biológica - (grandes áreas povoadas por uma única espécie), causando desertificação a partir da redução de biodiversidade. Pesquisas recentes mostram que
essas mono culturas são potenciais desencadeadoras de desertificação por danificar o solo
em que são cultivadas - como a absorção de grande quantidade de nutrientes e água, reduzindo sua fertilidade. Daí a importância de se manejar o solo, antes e depois do cultivo.
Além disso, deve-se fomentar o estudo de espécies nativas arbóreas de crescimento
rápido no Brasil. Assim, seria possível substituir espécies exóticas como o eucalipto e o pínus por espécies cujo cultivo é menos nocivo ao ambiente. A Embrapa Florestas – unidade
da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária localizada no município de Colombo, na
região metropolitana de Curitiba - já desenvolve iniciativas para recuperar e manejar áreas
degradadas com o uso de espécies nativas. Cabe citar ainda os estudos que vêm sendo
realizados no Paraná desde 2005. Esses estudos propõem a recuperação de áreas degradadas a partir do emprego de espécies nativas, com o objetivo de acelerar o processo de
sucessão, ou seja, reduzir o tempo para que se estabeleça uma vegetação típica em áreas
anteriormente afetadas.
Quanto à monocultura de grãos, o consórcio de culturas é a solução que tem se
mostrado mais eficaz na ampliação da vida útil do solo. Comparando-se as monoculturas
consorciadas com aquelas em que não se adota esse tipo de manejo, é nas primeiras que
se observam maior produção e melhor qualidade do solo. Tal informação deve ser levada à
população em geral e aos agricultores em particular, para que o solo não deixe de ser um
recurso renovável. No entanto, algumas entidades alegam que a conscientização de produtores teria um alto custo, tornando-se por isso inviável. Das iniciativas de educação ambiental bem-sucedidas no Paraná, cita-se a do município de Abatiá, onde há um projeto de
conscientização de crianças e adolescentes sobre desertificação, empobrecimento do solo e
aquecimento global, entre outros problemas ambientais.
Alguns estudos mostram que a transformação de fragmentos florestais em reservas
legais seria uma ação indispensável ao desenvolvimento sustentável, trazendo benefícios
tanto para os produtores rurais quanto para o ambiente. Quando os efeitos da desertificação
se tornarem mais perceptíveis - hoje talvez sejam pouco visíveis para a população -, a opinião pública possivelmente começará a pressionar para que se tomem medidas de prevenção e para recuperar áreas em que o processo já tenha se instalado.
Fonte: Autoras: Ledyane Dalgallo Rocha & Leila Teresinha Maranho
Desertificação no Paraná – Revista Ciência Hoje vol.42 outubro 2008
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Mapa conceitual- USO E OCUPAÇÃO DO SOLO- PRIMEIRAS INTERVENÇÕES
Elaboração: Andrea Valéria Xavier
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PERCEPÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL
Reflexos na Água
As intervenções antrópicas, ou seja, ações, atividades realizadas pelo homem
quase sempre ocasionam um impacto ambiental. Que pode ser entendido como um
conjunto de efeitos sobre os diversos componentes ambientais, que corresponde
aos aspectos do meio físico, social, econômico, político e cultural, relacionados à
presença do homem.
Toda intervenção antrópica produz efeitos, os quais devem ser analisados um
a um, para que se possa avaliar a magnitude de suas conseqüências no tempo, espaço, paisagem, nas alterações dos atores sociais e depois relacioná-los.
A visão compartimentada sobre o ambiente dificulta a compreensão e associação de situações específicas, no contexto da dinâmica geral da ecologia não relacionando diretamente solo, águas superficiais e subterrâneas, atmosfera como acolhedores da flora, fauna, microorganismos e do próprio homem.
Portanto, ainda temos uma visão separatista do ambiente, como se tudo fosse
independente, sem ligação. Prevalecendo é claro, a visão ego antropocêntrica, ou
seja, o homem no centro da natureza, dominador absoluto, como se tudo existisse
exclusivamente para ele. Tomando para si todos os direitos de alterar o ambiente
em “detrimento” das demais formas de vida. Entramos em uma era em que o homem
deixa de ser um mero habitante do planeta - que, como as outras espécies, lutam
por sua sobrevivência - para se tornar uma "força geofísica", como escreve o biólogo
e escritor Edward Wilson. Ou seja, a interferência do Homo sapiens na natureza já
é de tal grandeza, que chega a ser capaz de mudar a própria dinâmica do planeta o que inclui a saúde de todos os ecossistemas e o equilíbrio do clima global.
Cabe aqui ressaltar o pensamento de Ted Perry inspirado pelo chefe Seattle
“Isso nós sabemos.
Todas as coisas são conectadas
como o sangue que une uma família...
O que acontecer com a terra
acontecerá com todos os filhos e filhas da terra.
O homem não teceu a teia da vida,
ele é dela apenas um fio.
o que ele fizer para a teia estará
fazendo a si mesmo”.
Para cada efeito direto da ação do homem sobre o ambiente, surge um ou
mais efeitos indiretos, ocasionando a chamada rede de interações. Vejamos a exemplo do uso e ocupação do solo.
Normalmente, o desmatamento e a queimada são as primeiras intervenções
no processo de ocupação de uma área, levando a destruição da vegetação, a perda
da biodiversidade do solo e de suas características físicas, químicas e físicas. O
processo erosivo do solo evolui rapidamente e as perdas de solo pela erosão variam
em intensidade de acordo com o uso da terra, observe que dependendo da cultura a
perda de solo por hectare em um ano pode ser maior, desde que não tomados os
cuidados adequados de manejo de solo.
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Mata
Pastagem
Cafezal
Algodoal

Perda de solo (Kg/ha/ano)
4 Kg/ha/ano
700 Kg/ha/ano
1.100 Kg/ha/ano
38.000 Kg/ha/ano

(Fonte: Proposta metodológica de Macroeducação, apud, Lepsch, 1982)
A destruição da flora e fauna locais é imediata, mas a redução dos níveis das
águas subterrâneas ocorre lentamente, dando a falsa impressão de que a disponibilidade de água não foi afetada. Antes do desmatamento ou da queimada, toda a água caia no solo infiltrava, era armazenada e abastecia constantemente a fonte. Após as ações antrópicas, ocorrem alterações nas quantidades de água infiltrada, devido ao uso incorreto do solo, tanto pela monocultura, plantio de espécies exóticas,
acelerado processo erosivo que levam a secagem da fonte de água.
Comumente, as inter-relações são esquecidas, como a redução das águas
subterrâneas com os desmatamentos e queimadas e se enfatizam a água e a energia, elementos que impulsionam o desenvolvimento. Realmente, a água é elemento
essencial à sobrevivência humana, pois serve para o abastecimento, para a irrigação das áreas de produção de alimentos e produtos, para os processos industriais e
de serviços. Da mesma forma, todas as demais atividades econômicas estão interrelacionadas, pois dependem direta ou indiretamente de recursos agrícolas, mas
principalmente da água e energia. As previsões de escassez de água potável indicam redução do potencial hidrelétrico e a necessidade urgente de ações de natureza
educativa para auxiliar no processo de gestão adequada das águas.

Processo de urbanização em Ponta Grossa

Outra forma de ocupação do solo
é pelo acelerado processo de urbanização e industrialização. A
falta de planejamento no crescimento e expansão das cidades
favorece que estas se aproximem
de regiões até então consideradas
como zonas rurais. O que provavelmente ocasiona a contaminação das águas com os efluentes, a
descaracterização da cultura e da
paisagem rural local, a ocupação
desordenada por condomínios de
luxo ou favelas, que podem conduzir a sérios problemas de ordem

social (criminalidade, violência), aumento rápido da demanda de escolas, leitos hospitalares e toda gama de serviços. Além do encarecimento dos alimentos, já que tais
áreas antes destinadas a agricultura, atualmente atendem a demanda urbana, a
produção passa a ocorrer em áreas mais longínquas.
Portanto, uma zona rural urbanizada sem planejamento reduz a área agrícola,
descaracteriza a paisagem rural, tem poucos benefícios socioeconômicos e gera
uma demanda de efluentes contaminantes de águas superficiais e subterrâneas.
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Os principais contaminantes das águas subterrâneas são o chorume (líquido
de cor preta, mal cheiroso e de elevado potencial poluidor, produzido pela decomposição da matéria orgânica contida no lixo) e os efluentes (resíduos líquidos) domésticos, industriais ou de serviços jogados em córregos e rios, que ocasionam doenças
e permitem a proliferação de ratos e mosquitos. Além, do uso impróprio de agrotóxicos que também coloca em risco a saúde, principalmente pela destinação inadequada das embalagens. Novamente, as águas estão em perigo, pela má destinação dos
resíduos, ocasionando problemas de saúde pública.
Desta forma, o lançamento de resíduos nos cursos de água e a redução de
áreas de mata são problemas físicos mais freqüentes e ambos determinam uma sequência de efeitos, que levam a redução da biodiversidade, deterioração da paisagem, do solo e das águas, como demonstração de que os problemas de água e energia são efeitos de outros impactos.
Mas nem sempre se analisam as conseqüências do impacto em efeito de cadeia ou de dominó, observando a interligação de um ecossistema. Ainda prevalece a
visão imediatista e limitada, sem um olhar a longo prazo, nos limitamos ao que está
próximo ao nosso olhar. O exemplo a prática das queimadas, que poluem o ar, causam problemas respiratórios e dificulta a visibilidade, estes são os efeitos imediatos.
Porém, no solo, ocasiona o processo da desertificação e a erosão, além da perda da
capacidade produtiva da terra. As consequências sobre as águas não são menos
graves, ocorrendo a eutrofização, assoreamento dos rios, canais e represas, refletindo-se na redução da biodiversidade e extinção de espécies aquáticas.
A gravidade das consequências do impacto depende de sua relação no tempo/espaço e da resiliência deste ambiente, ou seja, da capacidade dos ecossistemas de recuperar-se e absorver estresses sem degradação significativa de sua estrutura e função.
O conhecimento e aplicação de práticas conservacionistas possibilitam que as
intervenções antrópicas não causem tanto impacto. Uma das condições é identificar
os prováveis efeitos antes de implementar qualquer ação, como estratégia de mitigação (diminuição de efeitos). Normalmente, os riscos da análise de custo e benefício dos impactos negativos e positivos são critérios determinantes para qualificá-los.
É comum, nos processos de análise que em nome do progresso, considerado benefício inquestionável por muitos, não se considerem os prejuízos ao meio físico biológico para impedir ou alterar determinada obra ou projeto. Em nome do desenvolvimento, os poderes econômico e político costumam prevalecer mais em defesa das
questões imediatas solicitadas pelo povo, como a geração de emprego do que sobre
os interesses ambientais, provavelmente por desconhecerem os riscos à qualidade
de vida das gerações futuras.
Adaptação do texto do livro Proposta Medotológica de Macroeducação; Julgar-percepção do
impacto ambiental escrito pó Valéria Sucena Hammes. P.
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Mapa Conceitual: Percepção Ambiental – Reflexos na Água – Elaboração: Andrea Valéria Xavier
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Mapa Conceitual: Uso e ocupação do Solo – Elaboração: Andrea Valéria Xavier
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O nosso remédio de cada dia
Medicação e recursos hídricos, qual a relação?
A princípio nos parece não haver relação direta entre o uso de medicamentos e os
recursos hídricos. O que é natural, pois muitas vezes por falta de conhecimento ou interesse
não sabemos o destino da água utilizada em nossa casa e de nossos dejetos, ou seja, para
onde segue o nosso esgoto.
O problema de substâncias químicas no meio ambiente é muito complexo, tanto em
termos de número de substâncias como no que se referem aos seus possíveis efeitos tóxicos e a dinâmica nos ecossistemas, principalmente aquáticos. Considerando que estas
substâncias são originadas das diversas atividades humanas diárias como higiene pessoal,
lavagem de roupas e louças, medicação, entre outras atividades potenciais emissoras de
substâncias químicas danosas ao meio ambiente.
Até recentemente, o impacto da poluição química estava focado nos macro poluente
ou poluente prioritários, especialmente nos pesticidas, agrotóxicos, compostos produzidos
como subprodutos nos processos industriais, devido à nocividade e persistência no meio
ambiente. A exemplo do aumento da produção agrícola, graças a utilização intensa de fertilizantes e pesticidas, potencializando o carreamento desses produtos químicos para os cursos d’água.
Porém, atualmente uma nova gama de substâncias aumenta o espectro de compostos que colocam em risco os recursos hídricos. Entre os diversos grupos de compostos encontram-se produtos farmacêuticos, produtos veterinários, ingredientes usados em cosméticos e produtos de cuidados pessoais, que são usados em grandes quantidades em todo
mundo.
Portanto, o nosso remédio de cada dia pode causar danos aos ecossistemas aquáticos. Isso se deve a presença dos fármacos, substâncias químicas utilizadas tanto na medicação humana como veterinária visando diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças.
Estas substâncias são denominadas de micropoluentes, já que as concentrações desses
compostos e seus produtos de transformação (metabólitos) no meio ambiente aquático são
“muito baixas”. Porém, a presença de numerosos compostos poderá levar a significativos
efeitos adversos, tanto para a fauna aquática como para os consumidores de água, considerando que muitos medicamentos são de uso contínuo e são utilizados por um grande número de pessoas.
O volume de esgotamento sanitário lançado em rios e áreas costeiras cresceu significativamente nos últimos anos. Além disso, houve um aumento na concentração de hormônios e fármacos presentes nos esgotos, mesmo após tratamento, decorrentes do desenvolvimento da medicina e do uso intensivo desses produtos. Outro ponto de destaque é a produção animal em confinamento, nesta incluindo a aqüicultura (criação de organismos aquáticos, como peixes, moluscos, crustáceos, rãs e algas, sob condições controladas para benefícios econômicos e sociais), com uso de ração enriquecida com hormônios e fármacos,
lançados no meio ambiente através dos excrementos e do transporte pela água das chuvas,
aumentando o aporte destas substâncias os cursos d’ água.

Vide bulas
Medicamento: AntiAnti-hipertensivo
Princípio ativo: Cloridrato de propanolol
....o propanolol é quase completamente metabolizado no fígado e pelos menos oito metabólitos
foram diferenciados na urina.Somente
1a 4% da dose oral aparece nas fezes....
urina
Medicamento: Antiinflamatório
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Princípio ativo: Diclofenaco sódico
..... ao redor de 60% da dose administrada é excretada na urina em forma de metabólitos.....
Medicamento: AntiAnti-depressivo
Princípio ativo: fluoxetina
...80% é excretada pela urina e 15% pelas fezes
Medicamento: Repositor hormonal da tireóide
Princípio ativo: levotiroxina sódica
...os hormônios da tireóide são eliminados principalmente pelos rins....aproximadamente 20%
é eliminado nas fezes....
Portanto, a excreção urinária e fecal são as principais rotas de eliminação dos fármacos. Essas excreções podem ser levadas diretamente aos cursos de água que cortam as
cidades ou diretamente pelos efluentes das estações de tratamento de esgotos, além dos
fármacos não consumidos que sobram nas embalagens e são descartados no lixo comum.
Esses compostos não têm limites ambientais estabelecidos e pouco se conhece sobre os possíveis efeitos sobre o ambiente. Os esgotos municipais contem uma gama enorme de fármacos, juntamente com os seus metabólitos, que não são removidos no tratamento de esgoto e são incorporados ao meio aquático.
A ocorrência e os mecanismos de ação de fármacos no ambiente é um assunto recente e existem poucos dados disponíveis sobre essa questão, mas sabe-se que são compostos hidrossolúveis e que podem contaminar os corpos d’ água, atingindo também as águas subterrâneas. Mesmo em concentrações muito baixas, eles interferem no sistema endócrino, tanto para os seres humanos quanto para outros animais e outras formas de vida
que compõem os ecossistemas. Entre as consequências mais danosas à fauna aquática a
longo prazo, estão aquelas que interferem de alguma forma no ciclo hormonal natural do
organismo, os chamados “disruptores endócrinos”. A disrupção endócrina é a capacidade de
certas substâncias “imitar” os hormônios que servem como mensageiros e regulam o sistema endócrino. Entre os disruptores criados pelo homem, dos 80 mil produtos químicos rotulados, cerca de 67 substâncias já foram identificadas como disruptores hormonais da fauna
nativa.
Os fármacos são desenvolvidos para serem altamente específicos para sistemas e
receptores humanos, porém, ainda não é conhecido como esses compostos irão interagir no
sistema biológico de centenas espécies da biota. Embora esses compostos sejam bem avaliados e seus usos sejam considerados seguros para a medicina, isso não garante proteção
dos ecossistemas, que podem ser expostos a tais compostos por meio de uma variedade de
rotas, já que toneladas de vários compostos são produzidas anualmente e lançadas no meio
ambiente.
A concentração dos micropoluentes, ou seja, a presença de traços desses compostos depende das condições sanitárias do corpo hídrico, considerando principalmente o volume de efluentes domésticos sem tratamento provenientes das moradias que estão em seu
entorno. Desta forma, a falta de saneamento básico, principalmente a coleta e tratamento
adequado do esgoto favorece o acúmulo destas substâncias no meio aquático intensificando
sua ação.
Portanto, cabe aos setores responsáveis pelo gerenciamento dos recursos hídricos
uma política de proteção, considerando-se uma obrigação primeira garantir o saneamento,
pois os esgotos são responsáveis pela introdução de compostos que atuam de forma nociva
para a biota como para a saúde humana.
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Giro pelo mundo
Londres não sabe como filtrar os antidepressivos e os hormônios de anticoncepcionais que
contaminam seus reservatórios de água. A descarga dos esgotos de muitas grandes metrópoles carrega milhões de toneladas de detergentes, micropoluentes que destroem o plâncton e os corais, ameaçando destruir rapidamente a vida marinha e dulcícola do planeta.
Os fertilizantes são uma fonte famosa e notória de poluição da água, mas “outros
aditivos" ambientalmente destrutivos são mais surpreendentes - sacos plásticos e invólucros
de pílulas. Os sacos plásticos, fabricados aos trilhões anualmente, requerem 1.000 anos
para serem decompostos no solo e 450 anos para serem decompostos na água. São encontrados em lagos e rios no mundo inteiro, onde entopem as terras úmidas e sistemas de drenagem matando a vida aquática. Os invólucros de pílulas liberam substâncias químicas e
hormônios nos sistemas públicos de fornecimento de água, afetando as pessoas a quem
não foram receitadas tais substâncias. O especialista em qualidade de água Chris Metcalfe,
da Universidade de Trent, em Peterborough, Ontário, diz que 50% a 70% de todas as drogas passam por nós. Em amostras de água estudadas, ele encontrou níveis altos de naproxina, usado para animais e humanos como um antiinflamatório, e carbamazepina, uma droga já usada para epilepsia e agora receitada para depressão. Cientistas da Alemanha descobriram substâncias que compõem tais drogas como ASA, antidepressivos, medicamentos
para pressão sangüínea, ibuprofeno e bloqueadoresbeta nos suprimentos de água da Alemanha e em outros países europeus. Testes na Alemanha e no Canadá também encontraram níveis sérios de estrogênio de pílulas anticoncepcionais nos suprimentos de água locais
dos dois países.
A situação fica mais preocupante quando se considera que estes micropoluentes podem contaminar a água potável e não serem facilmente eliminados no tratamento convencional da água e mesmo em pequenos traços estar presentes diariamente na água consumida pela população. O que nos demonstra a sensibilidade e vulnerabilidade dos recursos
hídricos, o “perigo” vem de onde menos esperamos.

O melhor remédio? Saneamento Básico urgente.
Vale a pena acessar:
http://www.nossofuturoroubado.com.br/disruptores.htm
Vocabulário de apoio:
Aporte: contribuição (social, literária, científica, financeira etc.) para determinado fim; subsídio
Biota: comunidade viva
Compostos hidrossolúveis: substâncias que se dissolvem em água

Adaptação do texto de Gleby Aparecida de Almeida, Substâncias químicas hormonalmente ativas no
ambiente aquático, do livro Administrando a água como se fosse importante.
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Mapa Conceitual: Fármacos no Ambiente – Elaboração: Andrea Valéria Xavier

77

Há 3 tipos de biodiversidade:
A diversidade biológica ou biodi* Genética: refere-se à variação de genes dentro de
versidade descreve a riqueza e a
uma mesma espécie. Quando uma espécie tem seu
variedade de formas de vida. Para
número de indivíduos diminuindo, há redução da
entender o que é a biodiversidadiversidade genética, podendo levá-la a extinção.
de, devemos considerar o termo
* de Espécies: trata do número de diferentes espécies
em dois níveis diferentes: todas
de uma região. Uma área com uma grande diversias formas de vida, assim como os
dade de espécies está menos sujeita a pragas porque
genes contidos em cada indivíestas terão de competir no meio com seus inimigos
duo, e as inter-relações, ou ecosnaturais.
sistemas, na qual a existência de
* de Ecossistemas: é a existência de ambientes com
uma espécie afeta diretamente
características diferentes entre si. Os seres vivos promuitas outras. A diversidade biovocam alterações e ao mesmo tempo se adaptam às
lógica está presente em todo lucondições de determinado meio, criando um equilígar: no meio dos desertos, nas
brio entre a biota e os componentes abióticos. Por
tundras congeladas ou nas fontes
isso quando degradamos o meio ambiente estamos
de água sulfurosas. A diversidade
acabando com o habitat de várias espécies animais e
genética possibilitou a adaptação
vegetais que não irão se adaptar em outro local e
da vida nos mais diversos pontos
desaparecerão.
do planeta. As plantas, por exemplo, estão na base dos ecossistemas. Como elas
florescem com mais intensidade nas áreas úmidas e quentes, a maior diversidade é
detectada nos trópicos, como é o caso da Amazônia e sua excepcional vegetação.

Em geral, a biodiversidade de um ecossistema é diretamente proporcional à disponibilidade de água, ou seja, a quantidade e riqueza de vida são interdependentes.
A diversidade de vida é imensa. As estimativas de espécies vegetais e animais variam entre 10 e 50 milhões, mas até agora os cientistas classificaram e deram nome a somente 1,5 milhão de espécies. Entre os especialistas, o Brasil é considerado o país da "megadiversidade": aproximadamente 20% das espécies conhecidas no mundo estão aqui. É bastante divulgado, por exemplo, o potencial terapêutico das plantas da Amazônia. Porém, a biodiversidade está ameaçada. A poluição,
o uso excessivo dos recursos naturais, a expansão da fronteira agrícola em detri-
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mento dos habitats naturais, a expansão urbana e industrial, tudo isso está levando
muitas espécies vegetais e animais à extinção. A cada ano, aproximadamente 17
milhões de hectares de floresta tropical são desmatados. As estimativas sugerem
que, se isso continuar, entre 5% e 10% das espécies que habitam as florestas tropicais poderão estar extintas dentro dos próximos 30 anos.

Principais ameaças à fauna paranaense
De maneira geral, a maior ameaça à fauna do Estado é a destruição ou alteração dos
ambientes naturais, sejam eles terrestres ou aquáticos. Esta ameaça, que engloba os desmatamentos, a implantação de extensas áreas agrícolas, pastagens e monoculturas exóticas (p. ex. pínus), as atividades de exploração mineral e as alterações físicas e estruturais dos corpos d’água, é a principal responsável pela situação de 88% das espécies ameaçadas, 93% das espécies quase ameaçadas (NT) e 86% das espécies cuja categoria de
ameaça não pode ser definida pela carência de informações a seu respeito(DD) Dados Deficientes.
No conjunto, a destruição dos habitats é o principal fator responsável pela inclusão de
88% das espécies constantes na presente obra. O segundo fator mais impactante para a
sobrevivência da fauna é a poluição, tanto química, quanto sonora, podendo ser causada
por embarcações, esgotos domésticos e industriais, despejos irregulares de lixo e acidentes químicos. Este fator, geralmente aliado ao primeiro, é responsável pela situação de
quase 22% da fauna em risco do Estado.
As queimadas, principalmente de caráter criminoso, com o objetivo de “limpar” áreas
de Campo e Cerrado, são mais um importante fator de ameaça intimamente relacionado ao
primeiro, foram citadas como importante causa de ameaça para quase 18% das 344 espécies incluídas na pesquisa. Com um percentual de impacto semelhante (17%) aparece a
caça, tanto para a alimentação, quanto para a recreação ou obtenção de amuletos e adornos, ou para uso na medicina popular. Esta categoria inclui ainda o abate de animais por
cães ferais e o abate de morcegos para o controle da raiva.
Três outros fatores com impacto (quantitativo) semelhante (aproximadamente 13% das
espécies listadas são afetadas por eles) são as expansões imobiliárias que vêm ocorrendo
principalmente no litoral do Estado e está intimamente relacionada à destruição do hábitat e
à poluição, a perda de fontes alimentares, principalmente devido à sua extração ou contaminação, e a falta de informações básicas sobre as espécies, impedindo que medidas efetivas
de proteção possam ser tomadas para a sua proteção.
O comércio ilegal ou tráfico de espécies da fauna também é responsável por uma parcela significativa (9%) das ameaças impostas a estas, atingindo principalmente mamíferos,
aves e peixes (aquariofilia). A construção de usinas hidrelétricas e represas, que alteram a dinâmica dos corpos d’água e alagam porções consideráveis do território, ameaça,
em maior ou menor grau, 8% das 344 espécies aqui relacionadas. Com impacto semelhante
aparecem ainda a sobrepesca, a pesca acidental (que ameaça mamíferos, aves e répteis,
além dos peixes) e o uso indiscriminado de agroquímicos, principalmente aqueles aplicados
por aviões, que contaminam os animais e seus alimentos, além do solo e da água.
O turismo em cavernas, áreas montanhosas e ilhas também pode ser danoso para a
fauna quando realizado sem controle. Esta atividade é responsável por colocar em risco 17
espécies no Estado, principalmente mamíferos, aves e anfíbios. Outros fatores de impacto
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para a fauna paranaense são a introdução de espécies exóticas, que vem ameaçando alguns peixes (três espécies), as doenças transmitidas por animais domésticos, que colocam
sob risco cinco mamíferos silvestres, e os atropelamentos, que também vêm causando declínios perceptíveis nas populações de quatro espécies de mamíferos e um anfíbio.
Quando examinados os grupos taxonômicos separadamente, percebemos que os principais fatores de ameaça aos mamíferos são, além da destruição do hábitat, a caça e a perda de fontes alimentares, que juntos representam 66% dos registros para este grupo. No
caso das aves a poluição, as queimadas, a carência de informações sobre várias espécies,
a caça, a expansão imobiliária e o tráfico são, junto com a supressão da vegetação, as principais causas do declínio populacional da maioria das espécies. Para os répteis, além da
alteração do ambiente, da poluição e das queimadas, outro fator que afeta significativamente a sobrevivência de várias espécies é a pesca acidental.
Os anfíbios, por sua vez, são particularmente afetados pela alteração do ambiente, pela poluição e pelo turismo, que quando exercido sem controle, pode danificar seriamente
pequenas populações isoladas. No caso dos peixes marinhos a sobrepesca, a pesca acidental e a falta de informações sobre a biologia e a ecologia das espécies, são os principais
fatores de ameaça. Já para as espécies de água doce, os fatores mais impactantes são a
destruição ou alteração dos corpos d’água e ambientes circunvizinhos, que estão particularmente relacionadas à construção de barragens e usinas hidrelétricas ou à expansão
imobiliária que ocorre na planície litorânea do Estado.
A quase totalidade das abelhas está ameaçada em função da alteração dos seus habitats, sendo a perda de fontes alimentares, o uso de agrotóxicos e a expansão imobiliária,
outros fatores de impacto significativos. Para os lepidópteros, a extinção de espécies está
diretamente relacionada à destruição dos ambientes e ao uso do fogo para a “limpeza” de
ambientes abertos naturais.

Espécies Ameaçadas de Extinção no Paraná
Listas de espécies ameaçadas de extinção ou listas vermelhas são aquelas que apresentam as espécies da fauna e/ou da flora ameaçados de extinção em uma determinada
região. Estas listas são instrumentos para a conservação das espécies e geralmente estão
complementadas com dados de biologia, ecologia, distribuição e indicação das principais
ações a estratégias necessárias para a conservação das espécies ameaçadas. Estas informações constituem os chamados livros vermelhos.
A primeira lista da fauna brasileira ameaçada de extinção foi elaborada em 1973. E o
Paraná foi o primeiro estado brasileiro a publicar uma lista regional de espécies ameaçadas
no ano de 1995, sendo também o primeiro a realizar a atualização desta lista em 2004, através da publicação do "Livro Vermelho da Fauna Ameaçada".
As espécies constantes da lista vermelha estão enquadradas em categorias distintas,
conforme o grau de ameaça que sofrem. A categorização foi obtida através de ampla consulta à comunidade científica, e ficou definida como:
* Regionalmente Extinta (RE): espécie que está sabidamente, ou presumivelmente extinta
no Estado.
* Extinta na Natureza (EW): espécie que é considerada extinta na natureza em toda a sua
área original de distribuição, incluindo o estado do Paraná, mas que ainda sobrevive em
cativeiro, cultivo, ou como populações naturalizadas.
* Criticamente em Perigo (CR): espécie que, de acordo com os critérios específicos, está
sob um risco extremamente alto de extinção na natureza.
* Em Perigo (EN): espécie que, de acordo com os critérios específicos, está sob um risco
muito alto de extinção na natureza.
* Vulnerável (VU): espécie que, de acordo com os critérios específicos, está sob um risco
alto de extinção na natureza.
Todas

estas

categorias

acima

citadas

são

protegidas

por

lei.
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Existem ainda outras categorias que não implicam em proteção legal. São elas:
* Quase Ameaçadas (NT): espécie que não está ameaçada no presente, mas que corre o
risco de ficar ameaçada num futuro próximo.
* Preocupação Menor (LC): espécie que não está ameaçada no presente e apresenta pouca probabilidade de se tornar ameaçada em um futuro próximo.
* Dados Deficientes (DD): são aquelas cuja categoria de ameaça não pode ser definida
pela carência de informações a seu respeito.
Número de espécies por grupo taxonômico contidas em cada categoria de ameaça

ESPÉCIES AMEAÇADAS

GRUPO TAXONÔMICO

NT

DD

32

0

24

27

69

40

58

0

3

3

0

10

3

1

0

4

0

21

0

2

3

17

22

3

25

Abelhas

0

6

7

5

18

0

0

Borboletas

0

6

5

4

15

0

0

TOTAL

4

41

46

72

163

43

138

RE

CR

EN

VU

TOTAL

Mamíferos

1

10

5

16

Aves

3

14

25

Répteis

0

0

Anfíbios

0

Peixes

RE- Regionalmente Extinta
VU- vulnerável

CR- Criticamente em Perigo

NT- quase ameaçadas

EN- Em perigo
DD- dados deficientes

Número de espécies pro grupo taxonômico na lista anterior do estado do Paraná (1995) e a
do livro vermelho atual (2004). (nc - não constavam da lista anterior)

Total 1995

Total
atual

Mamíferos

21

56

Aves

117

167

Répteis

12

13

Anfíbios

Nc

25

Peixes

Nc

50

Abelhas

Nc

18

Borboletas

17

15

Total

0

344

Grupo taxonômico

Fazem parte das espécies ameaçadas no estado do Paraná o tamanduá bandeira,
os porcos-do-mato (cateto e queixada), a paca, o macuco, a harpia e o papagaio-da-cara
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roxa. Vários são os fatores responsáveis pela diminuição das populações naturais das espécies da fauna, e conseqüentemente pela sua ameaça.
Atualmente existem muitas espécies ameaçadas porque há grande pressão sobre
os ambientes, pressão exercida pelo avanço indiscriminado das fronteiras agrícolas, pelo
tráfico e comércio ilegal de plantas e animais silvestres, pela crescente poluição ambiental e
pela presença das espécies invasoras, que competem com as que naturalmente ocorrem
pelos nossos ambientes naturais.
Na medida em que cada um de nós saiba melhor a respeito de quais espécies podem desaparecer irremediavelmente, e em que grau ou categoria de ameaça se encontram,
haverá uma chance maior de se evitar que este processo seja acelerado ainda mais. Demonstrando a importância que possui a fauna para a perpetuidade dos ambientes naturais.
Em conjunto com a flora, há um complexo de relações evolutivas que tornam vários dos
nossos ecossistemas únicos, e, cada vez que nos aprofundamos sobre determinado grupo
da fauna, percebemos o quanto ainda falta para compreendermos plenamente a natureza.
Para refletir:
A água pertence à Terra e a todas as espécies
Sem água, os seres humanos e outros seres morreriam, e os sistemas da Terra entrariam em colapso. Infelizmente, porém, a sociedade moderna perdeu sua reverência ao
lugar sagrado da água no ciclo da vida como também sua centralidade, e esta falta de reverência á água permitiu aos seres humanos abusar dela. Com o passar do tempo, viemos a
acreditar que os seres humanos estão no centro do universo, não a Natureza, e os tomadores de decisão esqueceram-se de levar em conta o fato de que a água pertence à Terra, a
todas as espécies e às gerações futuras. Eles ignoram estes depositários da natureza e não
consideram seus interesses. Com todo o brilho e capacidade, somos uma espécie animal,
que precisa de água pelas mesmas razões que as outras espécies. Diferentes de outras
espécies, porém, apenas os seres humanos têm o poder para prejudicar os ecossistemas
dos quais dependem, e esse é o caminho destrutivo que estamos seguindo.
Fonte: IAP (Instituto Ambiental do Paraná)
Rede pró-fauna

BARLOW, Maude.CLARKE, Tony.
da,2003.

Ouro azul. São Paulo: Books do Brasil Editora Limita-

Com a
urbanização
tão próxima
até quando
este
pequeno bosque
existirá?
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Até quando o símbolo do Paraná,
a
Araucaria angustifolia,
manterá sua imponência em
nossa paisagem??????
Qual será a nossa paisagem futura?
Apenas uma paisagem urbanizada?
Qual a paisagem da sua cidade?

Giro pelo mundo
Sistemas de água doce são, ao mesmo tempo, desproporcionalmente ricos e desproporcionalmente colocados em risco. Embora ocupando uma área pequena, comparada
aos oceanos e terras, eles são o domicílio de uma porção relativamente alta de espécies,
onde há mais espécies por área única que outros ambientes - 10% mais que a terra e 150%
mais que os oceanos. De todas as espécies animais, 12%, incluindo 41% de todas as espécies de peixes conhecidas, vivem em menos de 1% da superfície da Terra que tem água
doce. Também durante as últimas décadas, pelo menos 35% das espécies de peixe de água doce foram extintas ou ameaçadas, assim como sistemas de fauna de água doce desapareceram inteiros. Na América do Norte, os animais de água doce têm cinco vezes mais
probabilidade de extinção do que os animais que vivem predominantemente na terra. Ainda
mais perturbador é o ritmo em que muitas espécies estão desaparecendo. O conceituado
jornal Science relata que as recentes taxas de extinção são de 100 a 1.000 vezes mais altas
que as taxas anteriores à existência humana no planeta, e se as espécies não ameaçadas
se extinguirem até o final deste século, a perda delas acelerará o ritmo global de extinção de 1.000 a 10 mil vezes os níveis anteriores à existência humana. De acordo com o biólogo
Jonathan Coddington, haverá um déficit de biodiversidade, por meio do qual espécies e ecossistemas serão destruídos em ritmo muito mais velozes que o tempo necessário para a
Natureza criar novas espécies e ecossistemas. Essa catástrofe não acabou de acontecer.
Ela deve-se, em parte ao resultado acumulado de um conjunto de agressões lideradas pelos
humanos aos sistemas de água doce do planeta, agressões que continuam diariamente.
ESPÉCIES INVASORAS
Outra forte ameaça para as espécies de água doce e para os lagos e rios que as
sustentam é a introdução de espécies não-nativas ou "exóticas" em um hábitat aquático.
Apesar de não serem resultado da poluição, são uma forma de poluição e se tornaram uma
ameaça maior à medida que a globalização e o livre comércio mundial aumentaram a probabilidade de espécies não-nativas serem transportadas para áreas onde podem causar
danos. As espécies exóticas atacam os peixes nativos, competem com eles por espaços de
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procriação e introduzem novas doenças. Também podem mascarar o declínio de ecossistemas, em lago artificialmente suprido pode ter muitos peixes, mas se eles não fazem parte
da cadeia natural, o restante da vida selvagem de rios e lagos pode estar em declínio.
Fonte: BARLOW, Maude.CLARKE, Tony. Ouro azul. SãoPaulo: Books do Brasil Editora Limitada,2003.

Mata ciliar é a formação vegetal nas margens dos rios, córregos, lagos, represas, igarapés
e nascentes. O nome “mata ciliar” vem do fato de serem tão importantes para a proteção de
rios e lagos como são os cílios para nossos olhos. Também é conhecida como mata de galeria, mata de várzea, vegetação ou floresta ripária. Considerada pelo Código Florestal Federal como "área de preservação permanente", com diversas funções ambientais, devendo
respeitar uma extensão específica de acordo com a largura dos rios, lagos, represas e nascentes.
As pastagens são a principal razão da destruição das matas ciliares. A maior umidade das várzeas e beira de rios permite melhor desenvolvimento de pastagens na estação da
seca e, por essa razão, os fazendeiros recorrem a essa opção mais simples. O desmatamento é outra causa. A Amazônia sofre, ainda hoje, um processo de diminuição contínua
devido às políticas de incentivos à pecuária e culturas de exportação (café, cacau etc). O
aumento das populações rurais e a prática de sistemas de produção que não são adaptados
às condições locais de clima e solo têm sido fatores responsáveis pela destruição de vastas
extensões de florestas nativas na região. Alguns produtores também desmatam para que os
igarapés aumentem a produção de água no período de estiagem. Esta realidade deve-se ao
fato de as árvores deixarem de “bombear” água usada na transpiração das plantas. Contudo, pesquisas mostram que esta prática, com o tempo, tem efeito contrário, pois com a ausência da mata ciliar ocorre um rebaixamento do nível das águas subterrâneas.
Também as queimadas, utilizadas como prática agropecuária para renovação de pastagens ou limpeza da terra, aparecem como causas de degradação. O efeito das queimadas
leva ao empobrecimento progressivo do solo.Por fim, não é dada às matas ciliares e às reservas legais a devida importância. As atividades de pesquisa e extensão na Amazônia e na
maioria das escolas agro-florestais no Brasil, por exemplo, privilegiam a destruição das florestas, dando importância secundária à agricultura familiar. Há uma grande falta de informações sobre muitas atividades potenciais e ecologicamente adequadas à região.
Já as reservas legais são as áreas de propriedade rural particular onde não é permitido
o desmatamento (corte raso), pois visam manter condições de vida para diferentes espécies
de plantas e animais nativos da região, auxiliando a manutenção do equilíbrio ecológico.
Contudo, as florestas situadas nas reservas legais podem ser manejadas e exploradas com
fins econômicos. As reservas legais e especialmente as matas ciliares cumprem a importante função de corredores para a fauna, pois permitem que animais silvestres possam deslocar-se de uma região para outra, tanto em busca de alimentos como para fins de acasalamento.
Em locais de grande diversidade de espécies de plantas e animais, como em Rondônia, devem ser encontradas plantas e animais raros que somente ocorrem em sua região.
Tal fato aumenta a importância das reservas legais. Dizer, por exemplo, que a floresta de
uma região é compensada em outra distante, não é verdadeiro. Todo agricultor sabe que
nas terras boas ocorrem muitas plantas e animais próprios de terras boas e uma terra fraca
não compensa a perda das espécies da terra boa, e vice-versa. Além disso, as matas ciliares e outras áreas de preservação permanente permitem ao proprietário diminuir os problemas de erosão do solo e manter a qualidade das águas dos rios e lagos da propriedade. Por
fim, as matas nas propriedades particulares da Amazônia produzem muitos alimentos de
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grande importância para a fauna e para o homem. O equilíbrio ecológico só é possível, de
fato, com o manejo adequado das florestas e matas e preservação do meio ambiente.
Não são apenas os animais que precisam ser preservados. É muito importante que
todos cuidem também da flora, como as florestas nativas e as matas ciliares. Por isso, é
fundamental que o modelo agropecuário atual seja revisto para garantir a sustentabilidade
econômica e social do produtor rural, mas sem agressão ao meio ambiente.
Você sabia que...
As florestas, matas ou bosques são fundamentais no controle da quantidade e qualidade de
água doce no planeta. Quando chove, as águas vão lentamente se infiltrando no solo das
florestas, contribuindo naturalmente para o armazenamento de grande quantidade de água
subterrânea que abastecem os poços e as nascentes que formam rios, córregos e represas.Toda erosão é resultado da ação de chuva ou outro tipo de água corrente, que vai levando partículas do solo para outro lugar mais baixo, quase sempre um córrego, lagoa ou
rio, assoreando-o. É preciso combater a erosão para garantir água limpa. As matas ciliares
são importantes especialmente em áreas de agricultura intensa, pois evitam que as enxurradas levem os agrotóxicos e nutrientes diretamente para a água dos rios, mudando suas
características e sua qualidade.
Fonte: WWF Brasil

Atualmente cerca de 80% da população do país mora em área urbana e, em escala variável, as cidades brasileiras apresentam problemas comuns que foram agravados, ao longo
dos anos, pela falta de planejamento, reforma fundiária, controle sobre o uso e a ocupação
do solo. Superar as carências em abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de
resíduos sólidos e de águas pluviais urbanas é um requisito fundamental para a saúde e a
qualidade de vida das pessoas. Portanto, sensibilizar a sociedade para a importância e os
benefícios do saneamento ambiental, particularmente as parcelas mais carentes da população, assim como contribuir para a formulação das políticas urbanas com uma visão sistêmica são requisitos essenciais na busca de soluções integradas diante dos graves problemas
e desequilíbrios que incidem sobre as cidades brasileiras, e condição necessária para o acesso aos serviços que garantem a saúde e a qualidade de vida das populações.
Os problemas decorrentes do acelerado processo de urbanização têm ocupado lugar de
destaque na agenda de diversos organismos internacionais. A ONU (Organização das Nações Unidas) estima que mais da metade da população mundial viva em centros urbanos,
sendo que nos países não desenvolvidos essa concentração é mais significativa, principalmente no continente latino americano, que apresenta um acentuado grau de urbanização,
oscilando entre 60% e 85% da população total. No Brasil os índices de urbanização vêm
atingindo patamares crescentes. Segundo dados do Censo Demográfico de 2000, 81,25%
da população brasileira concentravam-se em áreas urbanas, bem acima da média mundial,
da ordem de 50%, conforme a ONU. (IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Censo
Demográfico 2000. Rio de Janeiro, Fundação IBGE, 2001).

O Brasil integra o conjunto de países que se comprometeram a trabalhar pela melhoria da qualidade de vida nas cidades de todo o mundo. Uma das diretrizes definidas pela
ONU é a redução, pela metade, até 2015, do número de pessoas sem acesso à água potável e aos serviços básicos de saneamento e, até 2020, a melhoria significativa da situação
de pelo menos 100 milhões de moradores de assentamentos precários, que não têm acesso
à moradia digna.
Dados da ONU indicam que um terço de toda a população urbana mundial vive em
assentamentos precários. Em todo o mundo, cerca de 900 milhões de pessoas passam por
problemas semelhantes aos enfrentados por brasileiros que não têm acesso à moradia digna. De acordo com dados do Ministério das Cidades, existem favelas em cerca de 1.500 dos
5.561 municípios brasileiros. Em nosso País o fenômeno da concentração urbana impõe
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ainda outros desafios. No Brasil, um dos agravantes é que 60% do total de moradores que
vivem em áreas urbanas se concentram em apenas 224 municípios. Nessas cidades, a população é superior a 100 mil habitantes que, via de regra, está localizada nas regiões metropolitanas. Esse incremento demográfico vem se fazendo acompanhar de inúmeros problemas sociais, e hoje as RMs (regiões metropolitanas) são consideradas focos de violência,
desemprego e pobreza. A rede urbana brasileira é extremamente desigual e concentrada.
Enquanto 13 municípios - com mais de um milhão de habitantes - respondem por cerca de
20% de toda a população brasileira, temos cerca de 4.600 municípios com menos de 20 mil
habitantes concentrando menos de 30% da população do país. Essa disparidade é bastante
acentuada, e algumas RMs situam-se entre os maiores aglomerados urbanos do mundo,
como as de São Paulo e Rio de Janeiro.
De outro lado, o Censo Demográfico de 2000 indicou a existência de um déficit quantitativo de 1,7 milhões de domicílios (6,6 milhões de pessoas) residentes em assentamentos
precários em todo o Brasil, o que representava cerca de 3,9% da população brasileira naquele ano.
Do total de 45,5 milhões de domicílios
ATUALMENTE, 2,8 BILHÕES DE PESurbanos e rurais existentes no ano de 2000,
SOAS CONTINUAM LUTANDO PARA
apenas 76,7% dispunham de acesso à rede
SOBREVIVER COM MENOS DE US$ 2
geral de abastecimento de água, e cerca de
(R$6) POR DIA. ALÉM DISSO, A DE42,2% à rede geral de esgotamento sanitário
GRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
(Censo Demográfico de 2000). Acrescente-se
CONSTITUI TAMBÉM UMA PREOCUPAa esse quadro o fato de que menos de 30%
ÇÃO PRIMORDIAL, UMA VEZ QUE A
de todo os esgotos gerados recebem algum
SITUAÇÃO SE AGRAVOU, DENTRE OUtipo de tratamento e disposição final adequaTROS FATORES, DEVIDO AO ACELERADO CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO.
da.
CERCA DE 500 MILHÕES DE PESSOAS
Política Nacional de Saneamento AmVIVEM EM “SITUAÇÃO DE ESTRESSE
biental (PNSA) introduz o conceito de saneOU DE PENÚRIA HÍDRICA”, MAS AS
amento ambiental como: “o conjunto de
ESTIMATIVAS APONTAM QUE ESSE
ações com o objetivo de alcançar níveis cresNÚMERO SERÁ DE 2,4 A 3,4 BILHÕES
centes de salubridade ambiental, compreenEM 2025.
dendo o abastecimento de água; a coleta, o
tratamento e a disposição dos esgotos e dos
resíduos sólidos e gasosos e os demais serviços de limpeza urbana; o manejo das águas
pluviais urbanas; o controle ambiental de vetores e reservatórios de doenças e a disciplina
da ocupação e uso do solo, nas condições que maximizem a promoção e a melhoria das
condições de vida nos meios urbano e rural” (SNSA, SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL. Diretrizes para os serviços públicos de saneamento básico e a Política Nacional de Saneamento Ambiental – Anteprojeto de Lei. Brasília 2004).

A formulação de uma Política Nacional para o Saneamento Ambiental parte do pressuposto que, por razões éticas e de saúde pública, todos têm direito à água potável e à vida
em ambiente salubre e que cabe ao Estado prover a satisfação desse direito. Coerente com
esses objetivos, a PNSA adota 3 princípios básicos, vinculados aos fundamentos éticos e
políticos que norteiam as ações do Governo e com o seu compromisso de resgate da dívida
social do país:
a) Universalidade, entendida como a garantia de oferta e de acesso aos serviços de saneamento ambiental a todos, indistintamente, mediante soluções eficazes e adequadas aos
ecossistemas e às características locais, com respeito às identidades culturais das comunidades atendidas e sem prejuízo do interesse coletivo mais amplo, em especial os relativos à
saúde pública.
b) Integralidade, entendida como a garantia de oferta e prestação de serviços de saneamento de forma a abranger todas as suas fases e componentes (abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais, manejo de resíduos sólidos, controle ambiental de vetores e reservatórios de doenças), visando a maximização dos resultados e a
eficácia das ações. A população deve ter acesso aos serviços de acordo com suas necessi-
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dades, sendo que a promoção da salubridade ambiental deve ser buscada por políticas integradas e não fragmentadas.
c) Eqüidade, entendida como isonomia no tratamento a todos os cidadãos usuários dos serviços, garantindo-lhes a fruição em igual nível de qualidade dos benefícios pretendidos ou
ofertados. O padrão de serviços ofertados à população não deve ser discriminado segundo
a classe social. As taxas ou tarifas cobradas pelos serviços devem ser instrumentos de justiça social e não fator de exclusão do acesso aos serviços. Dentro dessa visão integrada, a
posição do saneamento ambiental pode ser vista como vetor indutor de transformações sociais significativas na sociedade brasileira, a saber:
• Redução das desigualdades sociais e promoção da inclusão social, por meio de uma distribuição mais justa dos benefícios do processo de urbanização mediante universalização do
acesso aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta e disposição
final adequada de resíduos sólidos e drenagem urbana/controle de inundações;
• Promoção e proteção da saúde da população, contribuindo para a inversão dos gastos em
ações curativas de doenças causadas por veiculação hídrica e para a melhoria dos indicadores de morbidade e de mortalidade relacionados à falta ou precariedade dos serviços de
saneamento;
• Garantia da salubridade ambiental nas cidades e nas áreas rurais, entendendo o saneamento como um intensivo usuário dos recursos naturais e, portanto, indutor da redução dos
níveis de degradação do meio ambiente, em especial da qualidade dos mananciais e recursos hídricos em geral, favorecendo melhores condições de bem estar e o pleno gozo da
saúde;
• Desenvolvimento urbano, constituindo importante vetor para a expansão urbana, para a
recuperação de áreas degradadas por ocupação irregular e revitalização dos fundos de vale;
• Melhoria da qualidade de vida da população motivada por externalidades positivas, que
são geradas a partir da universalização dos serviços de saneamento ambiental, atribuindo
sustentabilidade ao desenvolvimento.

Para refletir:
As propostas e objetivos da Política Nacional para o Saneamento Ambiental estão
sendo efetivadas na prática em todos os municípios de nosso país?
Quais são os obstáculos para sua implementação?
A erradicação das carências em abastecimento de água, a ampliação das ações para que a população mais pobre deixe de conviver com esgotos sanitários a céu aberto e
tenha acesso a serviços de tratamento e disposição final adequada de resíduos sólidos é
uma questão social e de saúde pública urgente. Os esforços nessa área são fundamentais
para garantir boa qualidade de vida à população, com grande impacto principalmente na
saúde das crianças, que são as principais vítimas de doenças transmitidas por água e esgoto mal tratados.
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A cada oito segundos uma criança
morre no mundo devido a uma das
doenças relacionadas com a água.
Estudos (MORAES, 1997) mostraram que as melhorias de saneamento ambiental, especialmente a
disposição de excretas humanos/
esgotos sanitários no ambiente de
domínio público, podem ter gerado um impacto positivo sobre a morbidade de diarréia e o
estado nutricional em crianças menores de 5 anos de idade residentes em áreas periurbanas e sobre as infecções intestinais por helmintos, em crianças entre 5 e 14 anos, mesmo
quando outros fatores sócio-econômicos, culturais e demográficos foram considerados. Já
analisando o impacto dos resíduos sólidos domiciliares urbanos na saúde (MORAES, 1998)
sugere que o tipo de acondicionamento domiciliar e a prestação do serviço de coleta contribuíram para controlar a transmissão das doenças diarréicas e parasitárias estudadas. Desse
modo, a universalização do serviço regular de coleta de resíduos sólidos domiciliares urbanos, e também a mudança de comportamento das pessoas quanto ao uso de acondicionador domiciliar são medidas que contribuem para a redução do quadro de morbidade das
crianças residentes em áreas não atendidas pôr este importante serviço de saneamento
ambiental. Os riscos à saúde associados à água podem ser de curto prazo, quando resultam
da poluição de água causada por elementos microbiológicos ou químicos, ou de médio e
longo prazo, quando resultam do consumo regular e contínuo, durante meses ou anos, de
água contaminada com produtos químicos, como metais ou pesticidas.
A mortalidade infantil no país caiu, mas ainda é superior a de países vizinhos. Dados
do Ministério da Saúde referentes ao ano de 2002 revelam que a taxa de mortalidade infantil
no país se situou em 26,46 por mil, inferior aos índices do ano de 2000. De fato, segundo a
versão preliminar da Revisão 2004 da projeção populacional do IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística), em 2000, de cada 1.000 crianças nascidas vivas, 30 morreram
com menos de um ano. Em 1970, esse número chegava a 100. Apesar da queda, o País
ainda apresenta uma taxa superior à de países como Argentina (21 por 1.000), Chile (12 por
1.000) e Uruguai (15 por 1.000). O Brasil ocupa o 100º lugar no ranking das mais baixas
taxas de mortalidade infantil entre 192 países.
VÁRIAS DOENÇAS SÃO DE VEICULAÇÃO HÍDRICA
OU PODEM SER TRANSMITIDAS POR VETORES QUE
SE REPRODUZEM EM AMBIENTE AQUÁTICO, COMO
CÓLERA,TUBERCULOSE, DISENTERIA, HEPATITE,
LEPTOSPIROSE, GIARDÍASE, DIARRÉIA, CONJUNTIVITE BACTERIANA AGUDA, SALMONELOSE, ESQUISTOSSOMOSE, DENGUE E MALÁRIA.

A relação entre saúde e saneamento hoje é incontestável, e inúmeros são os indicadores que comprovam essa relação:
Em 1993, 3.010.000 crianças menores de 05 anos morreram de doenças diarréicas no
mundo (fonte: OMS - www.opas.org.br );
• No período de 1995 a 1999, as doenças relacionadas com deficiência de saneamento ambiental levaram 3,4 milhões de internações hospitalares no Brasil (fonte: SIH-SUS
www.datasus.gov.br);

• Doenças associadas à falta ou inadequação dos serviços de saneamento ambiental representaram 19,86% dos gastos totais do SUS, em 1999 (fonte: Piola e Viana, 1999);
• Doenças relacionadas a saneamento ambiental inadequado causaram 1,4% dos óbitos em
1999 e 4,5% das internações em 2000 (fonte: Fiocruz/CPqAM - Centro de Pesquisa Ageu Magalhães da Fundação Osvaldo Cruz - www.cpqam.fiocruz.br , 2000);

• Serviços adequados de saneamento podem prevenir 80% dos casos de febre tifóide e paratifóide e de 60 a 70% dos casos de tracoma e esquistosomose, além da prevenção de 40
a 50% dos casos de disenteria e outras parasitoses.
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São números que apenas cumprem o papel de ilustrar e referendar cientificamente o
que a população carente vive em seu cotidiano. Nesse caso, não se trata de falta de informação sobre a relevância do saneamento para a promoção da saúde. É uma questão de
compromisso por parte do poder público e de controle social por parte da população. Segundo pesquisa do Ibope, realizada em 1998 a pedido do CONASS, “a má qualidade ou
inexistência de redes de água e esgoto” foi apontada pela população brasileira como o principal fator de risco para a saúde. Isso demonstra que o problema do saneamento no Brasil
já passou por um processo de socialização que tende a influenciar a agenda governamental.
Uma relação direta entre a forma do uso e da ocupação do solo com a infra-estrutura
de saneamento ocorre no que chamamos de manejo das águas pluviais urbanas. A impermeabilização do solo como resultante dos empreendimentos imobiliários e viários, associada à prática tão difundida de canalizar rios e córregos, é um dos mais nefastos impactos da
urbanização. A experiência tem mostrado que a impermeabilização aumenta os volumes a
serem escoados e a canalização artificial dos cursos d’água não assegura o controle das
inevitáveis inundações, nem mesmo as adequadas condições sanitárias, como historicamente se apregoa. Ao contrário, esse tipo de intervenção física tem resultado em aumento
da gravidade dos alagamentos e das cheias, intensificando ainda mais os processos erosivos do solo, com conseqüências desastrosas para as populações, o meio ambiente e a qualidade de vida nas cidades.

RETRATOS DA FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO
Sem acesso a água tratada, as pessoas utilizam
água de fontes, cuja a qualidade, potabilidade não são
garantidas.
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Fotos: Andrea Valéria Xavier

As famosas “casinhas” ou privadas, estão próximas ao curso d’água, desta forma facilita o
descarte dos dejetos.

Fotos: Andrea Valéria Xavier

As ruas se transformam em cursos de esgoto
a céu aberto. Mistura de água pluvial e esgoto doméstico, circulam pelas ruas até encontrar um curso de água.
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Até quando, o fundo dos quintais serão depósitos de lixo e o curso d’ água despejo de esgoto? Até quando???????????????????
Foto: Andrea Valéria Xavier

Uma viagem pela história:
hist ria:
As mudanças
mudan as históricas
hist ricas nos conceitos e nas formas de intervenção
interven o no saneamento
Nos séculos XVII e XVIII a cidade tornou-se objeto da teoria miasmática, baseada no
conceito de que as doenças seriam oriundas de desequilíbrios da matéria, provocados por
forças de decomposição que estariam presentes nos elementos naturais como água e no
solo in natura. Para combater essas forças, os especialistas da época entendiam que era
necessário fazer circular e deixar penetrar a luz do sol. Essa concepção originalmente primária se desdobrou no século XIX na transformação da compreensão acerca da atuação
dessas forças do mundo natural no mundo social. Desde então, os corpos das pessoas pobres e as habitações precárias passaram a constituir o foco de formação dos chamados miasmas. As intervenções a serem implementadas para “sanear” as cidades estavam direcionadas, portanto, a determinadas parcelas do território, afetando diretamente as pessoas
tidas como os agentes transmissores do problema. A idéia de sanear era bastante próxima
da ação de segregar, separar. Iniciava-se o processo de segregação espacial e de espoliação urbana e social, em que as comunidades mais afetadas sofriam as conseqüências de
decisões tomadas sob a égide centralizadora e tecnocrática do saber tecnicista assumido
pelas elites. Assim como os dados contemplados no Censo Demográfico, os números da
PNSB - Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – do ano de 2000 (IBGE – Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística. PNSB – Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – 2000. Rio de Janeiro,
Fundação IBGE, 2001) mostram que o saneamento ambiental no Brasil apresenta graves defi-

ciências. Nas áreas urbanas há cerca de 18 milhões de pessoas sem acesso ao abastecimento público de água, 93 milhões sem coleta adequada de esgotos e 14 milhões sem coleta de lixo. Na área rural a situação também é crítica. Segundo estudo de demandas elaborado pela SNSA/MCidades, é necessário atender 13,8 milhões de pessoas com rede de
distribuição de água e 16,8 milhões de habitantes com sistemas de esgotamento sanitário
(Caderno do Anteprojeto de Lei da Política Nacional de Saneamento Ambiental - APL da PNSA - SNSA 2004).
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Falta de coleta de esgoto
A canalização de “esgoto”. Os
dejetos são lançados diretamente no
curso de água.

Existe ainda uma parcela da população que dispõe de ligações domiciliares, mas o
abastecimento de água não é regular e as condições de potabilidade não são asseguradas.
É preciso destacar também a deficiência de tratamento do esgoto coletado. Cerca de 70%
de todo esgoto sanitário coletado nas cidades são despejados “in natura”, o que contribui
decisivamente para a poluição dos recursos hídricos. Além disso, em 64% dos municípiosbrasileiros o lixo domiciliar coletado é depositado em lixões “a céu aberto”, e em muitos municípios pequenos sequer há serviço de limpeza pública minimamente organizado. A tudo
isso se soma a carência na implementação de soluções adequadas ao manejo integrado
das águas pluviais urbanas, resultando em alagamentos e enchentes que ocorrem principalmente nas áreas de estrangulamento dos cursos d’água e de excessiva impermeabilização do solo.
Essas carências afetam basicamente as populações de baixa renda que moram em
assentamentos irregulares, concentrados na periferia das grandes cidades, capitais e metrópoles, ou espalhadas em diversos municípios pobres de pequeno porte no interior. Embora quase 90% da população urbana do país já tenham acesso à água encanada, o déficit de
atendimento no abastecimento de água por rede geral chega a atingir cerca de 20 a 30% da
população urbana em alguns Estados das regiões Norte e Nordeste. Além da necessidade
de universalizar o acesso do saneamento ambiental a essas populações, é preciso investir
muito para melhorar a qualidade.
Fontes Bibliográficas:
http://www.cidades.gov.br/ministerio-das-cidades/biblioteca/cadernos-do-ministerio-das-cidades/
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/atlas_saneamento/index.html

Vocabulário de apoio:

Isonomia: estado dos que são governados pelas mesmas leis, princípio geral do direito segundo o
qual todos são iguais perante a lei, não devendo ser feita nenhuma distinção entre pessoas que se
encontrem na mesma situação.
Fruição: posse, usufruto de vantagem ou oportunidade
Égide: o que protege, ampara
Tecnocrática: relativo a um governo dos técnicos, que, pelo controle dos meios de produção,
tendem a superar o poder político ao invés de apoiar suas atividades
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O Rio Sagrado
O Rio Ganges e o Brahmaputra, na Índia, estão repletos de bactérias e de alta contagem
fecal. Quase 200 milhões de litros (aproximadamente 53 milhões de galões) de esgoto nãotratado são lançados diariamente no Rio Yamuna a partir do sistema de esgoto de Delhi.
Hoje o rio é considerado irreparavelmente danificado, como é o Damodar, que está repleto
de fragmentos tóxicos das indústrias que circundam seus bancos de areia. A Índia abriga a
água mais poluída da Ásia, com exceção da China. As costas de Bombaim, Madras e Calcutá são pútridas. O Ganges sagrado, onde milhões de pessoas se purificam, é um esgoto a
céu aberto.

Os números do Saneamento Básico
Distritos com algum serviço de saneamento básico

Grandes regiões,
Unidades de Federação
e
Municípios das Capitais

Distritos com algum serviço de saneamento básico
Total
de
distritos

Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Curitiba
Região Metropolitana de Curitiba
Região Metropolitana de Londrina
Região Metropolitana de Maringá
Centro-Oeste

Tipo de serviço
TOTAL

Distribuição
de
água

Rede
de
esgoto

Drenagem
urbana

4 097
35
933
2 544
156
1
14
5
6

Limpeza
Urbana
Coleta
de lixo
8 381
512
2 714
2846
619
1
38
15
14

9 848
607
3 084
3 115
748
1
46
18
14

9 262
549
2 871
3 080
691
1
39
15
14

8 656
512
2 550
3 008
663
1
38
15
14

700

635

619

84

563

337

5 758
245
1 417
2 256
616
1
26
16
12

Fonte: IBGE( pesquisa de saneamento básico 2000)

Distritos sem rede geral de abastecimento de água
Grandes regiões,
Unidades de Federação
e
Municípios das Capitais

Distritos sem rede geral de abastecimento de água
Principal solução alternativa

Total
de
distritos

TOTAL

Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Paraná
Curitiba
Região Metropolitana de Curitiba
Região Metropolitana de Londrina
Região Metropolitana de Maringá

9 848
607
3 084
3 115
2 342
748
1
46
18
14

Centro-Oeste

700

Poço
Particular
561
62
82
56
304
56
6
1
-

Caminhão
pipa
84
1
80
1
2
-

Cursos
d’água

outra

1 192
95
534
107
375
85
8
3
-

Chafariz
Bica
Mina
343
1
294
17
23
13
1
-

92
26
38
14
10
3
-

103
3
40
5
36
13
1
2
-

81

8

57

-

4

10

Fonte: IBGE( pesquisa de saneamento básico 2000)
Fonte: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pnsb/pnsb.pdf (Dados relativos ao saneamento
básico)
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Dados de Ponta Grossa – Número de edificações assistidas por:

Residencial
Comercial
Industrial
Utilidade Pública
Poder Público
Total:

LIGAÇÕES DA REDE DE ÁGUA

LIGAÇÕES DA REDE DE ESGOTO

27.604
2.306
92
188
217
30.407

60.678
3.642
282
412
420
65.434

(Fonte Sanepar)

Nossa água
Para abastecer a cidade de Ponta Grossa, a SANEPAR capta água da Represa de Alagados e do rio Pitangui, situados na bacia hidrográfica do Tibagi e de um poço
tubular profundo no aqüífero Itararé.
As bacias dos rios Alagados e Pitangui apresentam predomínio de ocupação rural,
sofreram perdas significativas da proteção de matas ciliares das suas margens, sendo recuperadas poucas áreas nos últimos anos. A erosão agrícola também afeta constantemente o
rio. As principais fontes potenciais de poluição são os agrotóxicos, dejetos da agropecuária
e cargas perigosas na rodovias que cortam os mananciais.
O Consórcio Intermunicipal para Proteção do Rio Tibagi (COPATI), o Comitê da Bacia do Rio Tibagi e o Grupo Gestor o Alagados são organizações que implementam ações
de proteção na bacia do Tibagi.
Fases do sistema de abastecimento público:














Captação: processo para coletar água bruta do manancial.
Pré-sedimentação: processo para reduzir a turbidez (partículas sólidas em suspensão) e melhorar a qualidade da água bruta.
Adução: processo de transporte da água do manancial (rio, poço ou represa) para a
estação de tratamento.
Pré-cloração: processo de oxidação química para reduzir bactérias.
Coagulação: processo de adição de produtos químicos para separar as impurezas
da água.
Floculação: processo para juntar partículas de sujeira.
Decantação: processo no qual as partículas mais pesadas vão para o fundo dos tanques.
Flotação: processo onde é adicionado ar dissolvido para que as partículas fiquem
mais leves e subam dentro dos tanques de tratamento.
Filtração: processo no qual os filtros eliminam as partículas de impurezas.
Desinfecção: processo no qual se usa cloro ou outro método para eliminar bactérias.
Fluoretação: processo pelo qual se adiciona flúor.
Reservação: processo de armazenamento em reservatórios.
Distribuição: processo de distribuição por meio de tubos, da água para a cidade.
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QUALIDADE DA ÁGUA TRATADA
A água a ser consumida pelo homem precisa ter determinadas características para
que seja considerada potável. A qualidade da água distribuída é verificada através de amostras coletada em pontos estratégicos da rede para atender o número mínimo de amostragem exigido pela Portaria nº 518/2004 do Ministério da Saúde que determina os parâmetros
para a qualidade da água. Para maiores informações basta acessar:
http://www.agrolab.com.br/portaria%20518_04.pdf

No Paraná, a SANEPAR atua em 344 dos 399 municípios do estado e em um município de Santa Catarina e disponibiliza diariamente o registro das características da água
distribuída. Fonte: www.sanepar.com.br – análises de água-cidade de Ponta Grossa

PARÂMETROS ANALISADOS:
 Turbidez: ocorre devido às partículas em suspensão, deixando a água com aparência turva.
 Cor: ocorre devido às substâncias dissolvidas na água.
 Cloro residual livre: produto químico utilizado para eliminar bactérias.
 Flúor: produto químico adicionado à água para prevenir a cárie dentária.
 Coliformes totais: indicador utilizado para medir contaminação por bactérias provenientes do meio ambiente. A maioria das bactérias do grupo coliforme pertence aos
gêneros Escherichia, Citrobacter, Klebsiella e Enterobacter, embora vários outros
gêneros e espécies pertençam ao grupo.
 Coliformes termotolerantes: indicador de presença de bactérias de origem animal.
Tendo como principal representante a Escherichia coli, de origem exclusivamente fecal. Sendo considerada o mais específico indicador de contaminação fecal recente e
de eventual presença de organismos patogênicos;
Inimigas em potencial:
* Cianobactérias - microorganismos procarióticos autotróficos, também denominados como
cianofíceas (algas azuis), capazes de ocorrer em qualquer manancial superficial especialmente naqueles com elevados níveis de nutrientes (nitrogênio e fósforo), podendo produzir
toxinas com efeitos adversos à saúde.
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As cianotoxinas - toxinas produzidas por cianobactérias que apresentam efeitos adversos à saúde por ingestão oral, incluindo:
a) microcistinas - hepatotoxinas produzidas por cianobactérias, com efeito potente de inibição de proteínas e promotoras de tumores;
b) cilindrospermopsina -inibidor de síntese protéica, predominantemente hepatotóxico, apresentando também efeitos citotóxicos nos rins, baço, coração e outros órgãos;
c) saxitoxinas – apresentam efeitos de inibição da condução.

Quando falamos em água potável, nos referimos a água para consumo humano cujos
parâmetros microbiológicos, físicos, químicos e radioativos atendam ao padrão de potabilidade e que não ofereça riscos à saúde. A caracterísitica da água limpa é ser inodora, incolor
e insípida. Toda e qualquer alteração verificada na comunidade biológica (biótica) de um
curso d'água deveria ser interpretada como denunciadora de poluição e, provavelmente,
toda espécie animal ou vegetal surgida no meio, após estas modificações, entraria para a
lista dos indicadores de poluição que se manifesta principalmente pela alteração de cor,
transparência, sabor e odor. A poluição pode ser de três formas: química, física e biológica.
Poluição Química
É o caso mais comum de poluição, abrange uma grande variedade de alterações ecológicas, desde as modificações causadas pelos esgotos domésticos até pequenas alterações devido a introdução de componentes específicos de resíduos industriais.
Agentes redutores: são compostos que tem afinidade por oxigênio, principalmente Ferro e
Manganês. Ao se combinarem com este elemento, retiram-no do ambiente, diminuindo a
qualidade de vida aos seres vivos que dele necessitam.
Agentes eutrofizantes: são os elementos comuns em fertilizantes (liberados por indústrias ou
como excedentes da agricultura) que enriquecem o ambiente em nutrientes, trazendo como
conseqüência uma proliferação desenfreada de vegetais. Principalmente nitrogênio, fósforo
e potássio.
Existem benefícios na presença desses agentes na água, pois a introdução, direta ou
indiretamente, de sais minerais num corpo d'água produz um enriquecimento proporcional
da flora fauna desse ambiente, devido a cadeia alimentar:
ALGAS → PROTOZOÁRIOS → CRUSTÁCEOS → PEIXES
→ INSETOS
Porém, o excesso destes elementos pode ocasionar a Eutrofização ou eutroficação.
O aumento exagerado da quantidade de algas acarreta:
 A dificuldade da entrada de luz, impedindo sua chegada às algas e aos vegetais
do fundo que morrem;
 Esgotamento de nutrientes (como nitrato), causando a morte das algas.
A decomposição da biomassa por microrganismos aeróbios consome o oxigênio da
água, provocando a morte de animais, principalmente peixes. Com a diminuição da quantidade de oxigênio dissolvido e o acúmulo de matéria orgânica animal e vegetal morta, a decomposição passa a ocorrer por ação de bactérias anaeróbias, que degradam o material e
deixam como resíduos, substâncias de odor forte (por exemplo ácido sulfídrico). A água torna-se imprestável para o consumo humano e impróprio para o desenvolvimento de outros
seres vivos.
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O processo descrito envolve uma sucessão ecológica, em que comunidades diferentes vão ocupando sucessivamente o mesmo espaço, modificando as condições ambientais
e criando novas situações favoráveis a apenas determinados tipos de seres vivos. O mesmo
problema se verifica quando uma área de floresta é encoberta por água(por exemplo, no
lago artificial de uma hidrelétrica), as plantas podem entrar em decomposição, provocando a
eutrofização.
Agentes recalcitrantes: Principalmente detergentes e plásticos, que não são degradados
pelos microrganismos. Esses elementos são compostos por longas cadeias carbônicas que
têm enxofre na sua extremidade, tornando os resistentes a ação biológica e química. São
agentes denominados tenso-ativos, sendo os mais comuns os A.B.S. (alquil, benzeno, sulfonados). Eles são tóxicos aos peixes, alteram as condições de oxigenação da água e prejudicam vários tipos de microrganismos, pois uma vez incorporados na cadeia alimentar,
não podem mais ser retirados.
Poluição Física
Trata-se da introdução de elementos que causam alterações físicas da água. A alteração da concentração de sais, por exemplo, pode ser desastrosa para os organismos aquáticos. O fenômeno osmose é a passagem de substância de uma determinada natureza através de uma membrana semipermeável. Nos microganismos a membrana plasmática é
permeável a micromoléculas e impede a passagem de macromoléculas. Seres aquáticos
dulcícolas possuem concentração salina interna maior que a externa e por isso a tendência
desses organismos é "ganhar" água do ambiente para contrabalançar as concentrações. Se
houver modificação na salinidade do ambiente, este organismo 'perderá' água até murchar.
O inverso é verdadeiro para seres marinhos, que num ambiente dulcícola, inchar-se-ão até
estourar.
Alterações no pH também podem ocorrer. Águas naturais possuem uma fonte de acidez C02, que dissolvido na água produz o ácido carbônico (H2C03), instável e alcalinidade
como carbonatos, principalmente CaC03. Portanto, quanto maior a atividade respiratória no
corpo d'água maior será sua tendência à acidez natural. No entanto, corpos d'água muito
ácidos, ou muito alcalinos podem estar recebendo compostos de fontes estranhas, externas
a ele.
Tensão superficial é uma das características fisicas da água. A vida de grande número de organismos depende dessa película superficial e na presença de AB.S., esta película é
rompida interrompendo a estratificação existente entre os seres vivos.
Variações na temperatura natural da água afetam a vida nela existente. O aumento
do metabolismo de seres como peixes, anfibios e répteis favorece a asfixia de outros organismos aquáticos. Águas mais quentes também apresentam maior solubilidade de Fe e Mg
(agentes redutores).
A alteração na turbidez é um fato comum. Os dejetos domésticos lançados num corpo d' água possuem altas concentrações de pigmentos coloidais amarelados, semelhantes
aos encontrados no humus do solo. Estes compostos acentuam a coloração da água prejudicando a transparência e comprometendo as atividades fotossintéticas dos seres autótrofos
que nela estão mergulhados.
Poluição Biológica
É causada pela presença de seres vivos. Cada elemento poluidor exerce um efeito
específico sobre espécies sensíveis que competem pela sobrevivência. Assim, apenas os
mais resistentes sobrevivem ou se adaptam às novas condições do ecossistema. Desse
modo, alguns organismos são indicadores de poluição.
Os diferentes tipos de poluição que podem ocorrer num corpo d'água implicam, sobretudo, em efeitos prejudiciais à população natural. O mesmo elemento presente com a
mesma intensidade pode ou não, constituir fator de poluição. Isto será definido de acordo
com a classificação da água e o destino dela.
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De acordo alguns estudiosos as informações fornecidas pelos indicadores biológicos
podem suprir algumas deficiências principais dos métodos químicos e bacteriológicos. Entretanto, a determinação de DBO (demanda biológica de oxigênio) e contagem de bactérias
não determinam a presença de substâncias tóxicas e, quando realizadas antes do lançamento do despejo, não permitem prever as consequências que causarão.
Dos grupos vegetais, as algas são os mais importantes indicadores de poluição, algumas por serem tolerantes e outras por serem sensíveis à poluição ambiental.
Bactérias e Vírus
A presença de coliformes na água indica a existência de matéria fecal e presença de
patógenos e de interesse da saúde pública. Ambos podem ser medidos pelo DBO. Esta
medida é fundamental para todo o estudo de preservação das condições ecológicas de mananciais e outros corpos d'água, entretanto, não é um índice de contaminação suficientemente seguro para impedir a utilização do mesmo para o abastecimento. São necessários
testes quantitativos para que uma intervenção seja decretada.
As bactérias patógenas ou fecais não podem ser consideradas indicadores de poluição. Constituem testemunhas de despejos. Em geral são incapazes de se reproduzir e sobreviver por longos períodos. Revelam a presença de dejetos orgânicos de origem animal
ou humana e o tempo que foram lançados no ambiente. As espécies Salmonella typhi, S.
paratyphi, Nytrobacter tllberculosis, Shige//a sp, os vírus da hepatite A e da poliomielite são
comuns em esgotos e águas poluídas em geral.
Vermes
Certos gêneros constituem índices característicos de ambientes poluídos, sendo encontrados em quase todas as águas que recebem dejetos orgânicos, especialmente esgotos
domésticos. As pIanárias ( Dugesia tigrina-platelmintos) são frequentes em águas não poluídas. Outros platelmintos como Schistosoma sp e Taenia sp, nematóides como Ascaris sp e
Enterobius sp e ainda anelídeos como Turbifex sp são comuns em águas que recebem poluição doméstica.
Outros:
Alguns gêneros específicos de insetos e moluscos podem ser indicativos muito valiosos de poluição. Os peixes são pouco utilizados como índices indicadores de poluição, pois
são muito sensíveis à falta de oxigênio e apresentam grande mobilidade. A ausência desses, não está obrigatoriamente relacionada à poluição, pode ser decorrência de outros fatores.
Muitas doenças têm a água como meio de veiculação. As doenças de veiculação hídrica são classificadas em dois grupos:
 Doenças de transmissão hídrica: Aquelas cuja água atua apenas como veículo do
agente infeccioso. Estes agentes podem ser vírus (poliomielite, gastroenterites, hepatite A, conjutivite), bactérias (Febre tifiode, desinterias. gastroenterites, lepitospirose, cólera), protozoários (amebíase, giardíase) e vermes (verminoses. esquistossomose).
 Doenças de origem hídrica: Aquelas causadas por substâncias químicas, orgânicas
ou inorgânicas presentes na água em concentrações inadequadas (fora dos padrões
permitidos para o consumo humano)
Os ambientes aquáticos caracterizam-se por apresentar alta capacidade de solubilização
dos compostos orgânicos e inorgânicos, favorecendo a absorção de nutrientes pelos seres
autótrofos, distribuição desigual de luz, nutrientes, temperatura, oxigênio e gás carbônico.
As águas continentais podem estar subterrâneas ou na superfície. Ambas precisam ser
protegidas e preservadas. A maior parte da água subterrânea origina-se na superfície do
solo e através do ciclo natural, pelas precipitações estes reservatórios são recarregados.
Assim as águas subterrâneas podem ser contaminadas por depósitos de lixo a céu aberto,
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sistemas de irrigação com esgoto, despejos de lodo de esgoto no solo, fertilizantes e pesticidas no solo, vazamento de poluentes, resíduos de minas, cemitérios, produtos radioativos,
etc.

Toxinas de algas: riscos à saúde pública
A ocorrência de florações de algas em reservatórios utilizados para abastecimento público tem sido muito freqüente e tem prejudicado os usos múltiplos das águas. Em conseqüência do crescimento populacional e da produção agrícola e industrial, os corpos hídricos, têm se tornado cada vez mais eutrofizados (ricos em nutrientes), devido, principalmente, aos lançamentos de esgotos domésticos in natura, aos
efluentes líquidos industriais ricos em nutrientes, carreamento de fertilizantes utilizados na lavoura e dejetos oriundos da criação de animais domésticos nas proximidades
dos cursos hídricos. Como conseqüência dessa eutrofização, as águas se tornam
propícias à proliferação excessiva das algas.
A ocorrência de florações de algas em reservatórios utilizados para abastecimento público, tem sido muito freqüente nestes últimos 20 anos, em todo o mundo.
O crescimento excessivo de algas em reservatórios brasileiros é uma realidade e
tem prejudicado os usos múltiplos das águas. Algumas cepas de algas, em especial
as do grupo cianofíceas ou cianobactérias, podem produzir toxinas altamente potentes
(hepatoxinas e neurotoxinas) e podem também produzir metabólitos que causam gosto e odor, alterando as características organolépticas das águas.
Existem inúmeros trabalhos publicados que relatam mortandades de animais domésticos e selvagens, inclusive intoxicação humana, devido ao consumo de águas
contendo algas tóxicas e/ou toxinas liberadas pelas florações. A presença de toxinas
de cianobactérias, em águas para consumo humano implica em sérios riscos à saúde
pública e por isso é importante o monitoramento ambiental da densidade algácea e
dos níveis de cianotoxinas nas águas.
A problemática de algas tóxicas no Brasil ficou mais conhecida, após o incidente
comprovado de intoxicação humana causada por cianotoxinas, fato ocorrido em 1996,
em uma clínica de hemodiálise de Caruaru - Pernambuco, onde ocorreu a morte de
cerca de 60 pacientes intoxicados com hepatotoxinas presentes na água utilizada na
hemodiálise. Com o intuito de prevenir e controlar a presença de cianotoxinas na água
distribuída, na última revisão da Portaria 36, do Ministério da Saúde, foram estabelecidos limites máximos permissíveis de cianotoxinas nas águas para potabilidade.
A atual Portaria 1469, do Ministério da Saúde, de 29/12/2000 estabelece como
padrões para potabilidade de água, 1 mg/L para microcistinas, 3 mg/L para saxitoxina
(STX), e 15 µg/L para cilindrospermopsinas.
A necessidade de monitoramento e controle de cianobactérias nas águas continentais brasileiras é uma necessidade atual, uma vez que os estudos têm confirmado
a ocorrência de cianobactérias tóxicas em reservatórios utilizados para abastecimento
público e lagos da maioria dos estados brasileiros.
Em 1999, profissionais da Cetesb (Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental de São Paulo), Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade do
Chile e Universidade de Sendae, do Japão, isolaram cepas da alga Cylindrospermopsis raciborkii, de represas do Estado de São Paulo, e identificaram a presença de neurotoxinas do tipo PSP (Paralytic Shelfis Toxins), com predominância de saxitoxinas e
neosaxitoxinas. Essa foi a primeira evidência da presença de neurotoxinas em algas
isoladas do Brasil. Esse mesmo tipo de neurotoxina (saxitoxina e neosaxitoxina) em

99

organismos das águas continentais, foi evidenciado na alga Anabaena circinalis e em
Lyngbya wolley, na América do Norte.
Neurotoxinas do tipo PSP constituem-se num grupo de toxinas classificadas como carbamatos naturais e são produzidas principalmente por dinoflagelados marinhos
durante os fenômenos de maré vermelha. Essas toxinas são conhecidas pelos seus
efeitos bioacumulativos em mariscos, ostras e outros crustáceos e por causarem efeitos tóxicos ao homem, um dos consumidores desses organismos.
As florações de algas tóxicas, em mananciais utilizados para abastecimento público, apresentaram, sempre, um risco potencial ao usuário da água. As toxinas são altamente solúveis em águas e passam pelo sistema de tratamento convencional.
As toxinas do tipo PSP estão entre as mais potentes, pois agem rapidamente inibindo a condução de impulsos nervosos através do bloqueio do canal de sódio das
membranas celulares, causando a morte do animal por parada respiratória.
Em função da ampla ocorrência de floração de Cylindrospermopsis neurotóxica
em todo o Brasil, sente-se a necessidade da implantação de métodos de análise para
determinação dessas saxitoxinas nas águas.
É importante ressaltar que as florações de algas tóxicas, em mananciais utilizados
para abastecimento público, apresentam, sempre, um risco potencial ao usuário da
água. As toxinas são altamente solúveis em águas e passam pelo sistema de tratamento convencional. Portanto, o bioensaio com a floração da água é uma ferramenta
importante aos operadores de estações de tratamento de água, pois em caso de florações tóxicas, o uso de carvão ativado em pó é uma medida corretiva indispensável
para a remoção de toxinas dissolvidas nas águas.
Algumas algas, podem produzir toxinas potentes e produzir metabólitos que causam gosto e odor, alterando as características organolépticas das águas.
As análises por cromatografia líquida (HPLC) são aplicadas para quantificar a
presença de saxitoxinas e microcistinas em amostras de águas tratada e bruta, água
para hemodiálise, florações de algas, amostras de moluscos e alimentos derivados de
fruto do mar. Moluscos marinhos, principalmente mariscos e ostras, tem grande capacidade de bioconcentrar saxitoxinas durante o fenômeno de maré vermelha, e podem
causar danos à saúde do consumidor.
É importante lembrar que a implantação dessas análises se faz necessário devido
à sua obrigatoriedade no controle da qualidade das águas para abastecimento público, de acordo com as exigências estabelecidas na Portaria 1469, do Ministério da Saúde.
Fonte: Revista Gerenciamento Ambiental, Ano 3, Número 17, Novembro/Dezembro de 2001

Vocabulário de apoio:
Florações: desenvolvimento
Metabólitos: qualquer substância produzida ou utilizada durante o metabolismo
cianotoxinas: toxinas produzidas pelas cianobactérias
bioacumulativos: acumula-se nos organismos vivos
bioensaio: método para determinação quantitativa do poder relativo de uma droga ou substância poluente, através da medição, sob condições controladas, dos seus efeitos sobre a evolução de um animal, planta ou microrganismo; ensaio biológico.
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Cromatografia: processo através do qual moléculas presentes em misturas complexas podem
ser separadas com base nas suas solubilidades em diferentes solventes e em suas mobilidades em diferentes substratos.

Você sabia que...
Cada brasileiro produz, em média 700g de lixo por dia, podendo chegar a muito mais. Todos
geram algum tipo de resíduo, mas alguns geram mais do que outros, dependendo de seu
estilo de vida e de seu grau de conscientização a respeito desse assunto. A maior parte do
lixo é orgânica: cascas de frutas e legumes, restos de comida, podas de jardim e outras.
Tudo isso pode ser transformado em adubo ou composto, mas, na maioria das vezes, é jogado fora da casa, transportado até lixões e acaba contaminando as águas, pela infiltração
do chorume (líquido negro) gerado em sua decomposição. No Brasil, das 125 mil toneladas
de lixo urbano produzidas anualmente, 76% vai parar nos lixões a céu aberto, contaminando
o meio ambiente e prejudicando a saúde pública. Muitas vezes, a chuva leva parte dos resíduos para os córregos ou nascentes. Parte desses resíduos poderia ter sido vendida para
indústrias que reciclam papel, alumínio, plástico, vidro, metais e alguns outros materiais.
Parte poderia ter sido transformada em belos artesanatos ou utensílios domésticos. E ainda
outra parte poderia ter sido evitada, se as pessoas usassem menos produtos descartáveis e
evitassem tantas embalagens quando fazem suas compras.
Uma tonelada de papel reciclado evita o corte de cerca de 20 árvores, economiza 8 mil litros de água e ainda sobra em torno de 3 metros cúbicos de espaço disponível nos aterros
sanitários para outros resíduos, ao longo do tempo. Um quilo de vidro reutilizado evita a extração de 6 quilos de areia dos rios e a energia economizada com a reciclagem de uma única garrafa de vidro é suficiente para manter acesa uma lâmpada de 100 W durante 4 horas.
Ou seja: quando uma pessoa cuida do lixo de sua casa, está cuidando das águas de seu
município, tanto em termos de qualidade, quanto em termos de quantidade,deixando bastante para seus filhos. Procure saber para onde vai a água que sai de sua casa pelos ralos e
vasos sanitários. Se essa água está indo para os córregos ou rios, a poluição das águas
aumenta cada vez que alguém jogar alguma substância tóxica na pia ou no vaso sanitário –
venenos, remédios, detergentes que não são biodegradáveis, restos de comida e muito
mais.
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Um rio chamado esgoto
Nos países pobres, as principais cidades são banhadas por rios que mais parecem
esgotos a céu aberto. A mistura de efluentes agrícolas, industriais e residenciais inclui matéria orgânica, metais pesados e outros resíduos químicos que, na falta de coleta e tratamento
adequados, acabam sendo arrastados para os cursos de água. Isso é especialmente grave
em regiões que fazem baixos investimentos em saneamento básico e, de modo geral, é o
que ocorre nos países em desenvolvimento. A quantidade de resíduos sólidos que bóia nos
rios asiáticos quadruplicou desde o fim dos anos 1970 e chega a ser vinte vezes maior que
a sujeira dos rios de países ricos. A América Latina não fica muito atrás. Só 2% de todo o
esgoto produzido no subcontinente passa por algum tipo de tratamento. Em suma: os mananciais do mundo recebem nada menos que 2 milhões de toneladas de esgotos todos os
dias. As águas subterrâneas, que pareceriam mais protegidas por fluir no subsolo, também
estão com freqüência contaminadas. As águas subterrâneas de Mérida, no México, estão
tão degradadas por esgotos e pela sujeira do solo arrastada pelas chuvas, que já ameaçam
contaminar os poços que abastecem a cidade. O mesmo ocorre no Sri Lanka e em várias
cidades indianas. Jacarta, a capital da Indonésia, que tem quase 1 milhão de fossas sépticas, segue pelo mesmo caminho. Os oceanos, apesar da abundância de suas águas, também enfrentam problemas similares, associados a derramamentos de petróleo, ao despejo
de esgotos por emissários submarinos e ao escoamento de contaminantes presentes na
costa. Pelo menos metade das áreas costeiras do planeta enfrenta pressões ambientais
entre moderadas e extremas, devido ao crescimento populacional e aos projetos de desenvolvimento. Um exemplo é o ocorrido na Grande Tóquio, que, com seus quase 26,4 milhões
de habitantes, é a maior aglomeração humana do mundo. A necessidade de abrigar tal multidão – quase um quarto da população japonesa – impôs o avanço das construções sobre as
praias da baía de Tóquio, que virtualmente desaparecem.

Contaminação por metais pode ser ameaça a seres vivos
Os sedimentos acumulados no fundo dos corpos d'água são de grande valor para o
estudo desses ecossistemas, pois constituem um registro histórico do que aconteceu no local. Substâncias tóxicas lançadas na água, por exemplo, tendem a se depositar no sedimento e, se este for agitado, podem ser novamente suspensas, voltando
a causar danos aos organismos desse ambiente. Estudos recentes revelaram que
os sedimentos da represa Rio Grande, que faz parte do complexo de reservatórios
em São Paulo, contêm altos teores de metais pesados, embora exista, no local, um
ponto de captação de abastecimento de 1,4 milhão·de pessoas. Este fato pode estar
acontecendo em vários reservatórios do todo o país.
Sedimento é todo tipo de depósito formado por partículas – de natureza mineral ou
biológica, transportadas pro fluídos, principalmente a água e o ar. Alguns autores distinguem
o material em transporte daquele já depositado. Compartimento importante para o ambiente
aquático, por acumular diferentes substâncias, o sedimento de fundo não é inerte. Ele é parte ativa do sistema natural, já que reprocessa, por meios químicos, físicos ou biológicos, o
material nele contido e ainda serve como habitat para diversos organismos, de bactérias,
fungos, animais e vegetais microscópicos a organismos maiores e mais complexos, inclusive peixes.
Atualmente, o estudo dos sedimentos vem atraindo grande interesse devido aos problemas de contaminação e poluição. Os contaminantes são compostos químicos presentes
no ambiente em teores acima dos naturais. Eles tornam-se poluentes se sua quantidade ou
a sua forma possibilitar sua ingestão ou incorporação por seres vivos do ambiente aquático,
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por consumidores desses organismos ou usuários do ambiente ou da água. Grande parte
dos poluentes encontrados hoje nos ambientes aquáticos provém das atividades humanas.
Os contaminantes que entram em um sistema aquático se depositam no sedimento
quando a velocidade da corrente diminui e podem ser liberados de modo gradual para a
coluna d’ água. Nesse caso, o sedimento atua como fonte difusa desses compostos, mesmo
depois que a fonte primária de poluição foi desativada. Por isso, os sedimentos de alguns
locais muito poluídos no mundo precisam ser vigiados constantemente. Um exemplo é o
lago Orta, no norte da Itália, monitorado há mais de 60 anos devido à intensa poluição por
metais.
Com a intensificação das atividades humanas, em especial a partir da Revolução Industrial, iniciada em meados do século XVIII, muitas substâncias tóxicas aos seres vivos
foram lançadas no ambiente e depositadas nos sedimentos, entre elas elementos metálicos.
Os metais, diferentemente de outros compostos, não sofrem degradação, acumulando-se.
Os problemas causados por metais e outros compostos tóxicos atingem organismos aquáticos e populações humanas que consomem a água não tratada adequadamente e o pescado
obtido na área contaminada. Por isso é necessária a discussão sobre a qualidade do sedimento e sobre os teores aceitáveis de contaminantes para evitar a toxicidade. Esses teores
ficaram conhecidos como 'valores-guia de qualidade de sedimento'.
As primeiras tentativas de determinação de valores-guia tomaram como base as
concentrações de metais que seriam naturais nos ambientes. No Brasil, adotou-se o termo
'valor de referência regional', já que é preciso estabelecer esses teores para cada região (os
limites de uma bacia de drenagem). Isso ocorre porque características locais e processos
geológicos - tipo de rocha de onde vêm as partículas, intensidade da transformação dessas
rochas e condições de erosão e sedimentação - interferem na composição natural dos solos
e, portanto, na composição dos sedimentos que chegam aos ambientes aquáticos.
O maior problema para definir esses valores foi encontrar locais, nas bacias de drenagem, onde a atividade humana fosse historicamente nula. Essa dificuldade foi resolvida
extraindo-se amostras de camadas de sedimento superpostas no fundo dos corpos d'água e
datando-as com métodos científicos. Sabendo-se a idade de cada camada, é possível escolher uma camada de uma época em que não havia influência humana e medir nela o teor de
cada metal. Os valores encontrados para os metais, nessa camada são considerados os de
referência. No Brasil, existem diversos estudos isolados que tratam de datação de sedimento, mas poucos têm como objetivo gerar valores de referência regionais que sirvam como
modelo de comparação para trabalhos futuros. Por isso pesquisadores brasileiros usam,
muitas vezes, dados estrangeiros para comparar com os seus resultados.
O sedimento é constituído por uma mistura de substâncias de diferentes classes e origens – podem ser inorgânicas ou orgânicas, estas em diferentes estágios de decomposição. Além disso, os processos físicos, químicos e biológicos que ocorrem em seu interior e
na região limítrofe entre o sedimento e a água influenciam a composição deste e interferem
na biodisponibilidade dos metais e outros compostos e na transformação gradual do material
particulado em rocha sedimentar .Um contaminante é considerado biodisponível quando
pode ser facilmente assimilado pelos organismos aquáticos.
Por essas razões, logo se percebeu que os valores de referência regionais', embora
fornecessem informações importantes sobre o aumento dos teores de metais no sedimento
ao longo dos anos, tinham limitações quanto às implicações biológicas dessa contaminação.
Isso levou ao estabelecimento de outros valores que considerassem possíveis interferências
do teor de metais do sedimento nos seres vivos que lá habitassem.
Os metais podem estar ora presos ao sedimento, ora livres na água. Os metais são
potencialmente mais tóxicos aos seres vivos quando estão na forma de íons dissolvidos na
água, porque são mais facilmente assimilados. Já os metais que permanecem no sedimento
estão em uma forma que dificilmente permite assimilação (ou seja, não estão biodisponpiveis).
Em geral, os dados químicos de sedimento são empregados para se obter uma idéia
geral da contaminação do ambiente. A tendência mundial, porém, é privilegiar metodologias
com valor ecológico, que possibilitem conclusões sobre o grau de comprometimento de todo
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o ecossistema. O mais indicado, quando é preciso concluir se um sedimento é ou não poluído, tem sido coletar diferentes tipos de dados e, após uma análise conjunta, tomar a decisão
de interferir ou não no local para amenizar os efeitos da poluição. Mesmo assim, a comparação dos teores químicos encontrados com diferentes valores guia ainda é bastante usada
e serve de base para a decisão sobre a aplicação ou não de métodos mais sofisticados no
diagnóstico ambiental.
A principal fonte de sedimento é a erosão. A deposição de sedimentos em rios pode
acarretar obstrução total ou parcial de seu leito, fenômeno chamado assoreamento. Em geral, a taxa de assoreamento aumenta muito quando uma região começa a ser ocupada pela
agricultura ou pela mineração a céu aberto.
As principais conseqüências da presença de sedimentos na água são:


Redução da penetração de luz: a presença de material em suspensão diminui a entrada de luz, reduzindo a fotossíntese e comprometendo a teia alimentar;



Morte de animais aquáticos: peixes, moluscos, anelídeos e outros animais que vivem
no leito dos cursos de água não resistem à destruição de seu hábitat.



Diminuição da vazão dos cursos de água: com a ocupação de parte do leito por sedimentos, aumenta a chance de ocorrem inundações nas terras vizinhas;



Aumento dos custos de obtenção de água potável: a água turva, mesmo quando suas condições sanitárias são aceitáveis, pode ser visualmente repugnante, o que torna mais caro o seu tratamento.

Fonte: MARIANI, Carolina F. POMPÊO, Marcelo L.M. A qualidade do sedimento: contaminação
por metais pode ser ameaça a seres vivos. Revista Ciência Hoje. Vol 41 nº 243 novembro de 2.007

104

A guerra da água
Dada a realidade da diminuição dos suprimentos de água doce, a poluição das fontes existentes e a demanda crescente por água, é inevitável que conflitos aconteçam em
função do problema de acesso à água. No mundo inteiro, comunidades, em países com
problemas de escassez de água, estão começando a competir umas com as outras pela
primazia do uso desse precioso recurso. Os confrontos estão crescendo entre fronteiras de
nações e entre cidades e comunidades rurais, grupos étnicos e tribos, nações industrializadas e não-industrializadas, as pessoas e a natureza, corporações e cidadãos e classes socioeconômicas diferentes.

A escassez de água, em particular, tem sido uma fonte de conflito territorial, enquanto sistemas tradicionais de gestão da terra falham diante do aumento das populações e das
temperaturas.
O mundo olha para muitos desses conflitos e enxerga, erroneamente, ideologias religiosas, políticas e étnicas em seu centro. Nossos líderes políticos não percebem que outras
populações seguidoras de tais ideologias são bem mais estáveis econômica, política e socialmente - e que a raiz da crise não é a religião ou a diferença étnica, mas a pobreza extrema
e o stress ambiental. A mentalidade dos governantes dos países mais ricos prefere abordagens militares à promoção do desenvolvimento.
Alguns países apoiaram o exército etíope em uma incursão militar na Somália. Pressionaram para que forças militares impedissem a violência em Darfur. Armaram os clãs nos
desertos do oeste do Iraque e agora oferecem armas aos clãs pastoris no Paquistão, ao
longo da fronteira afegã. O problema é que a abordagem militar é extremamente cara e não
inclui nenhuma das complicações básicas. E as armas fornecidas aos clãs locais freqüentemente acabam se voltando contra os próprios “aliados”. O mais impressionante é que um
dos maiores obstáculos para o envio das forças de paz propostas para Darfur é a falta de
água para elas. Dada a dificuldade de encontrar água para 26 mil soldados, fica mais fácil
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entender a gravidade da atual crise de água enfrentada pelos 5 milhões a 7 milhões de habitantes de Darfur.
Felizmente, soluções muito melhores existem assim que o foco se volta para o desenvolvimento sustentável. Hoje, muitas técnicas comprovadas de "captação e manejo de
água de chuva" podem coletar e armazenar a água para uso posterior das pessoas e de
rebanhos ou plantações. Poços capazes de acessar os aqüíferos subterrâneos aumentam a
disponibilidade de água; rios e córregos sazonais podem ser usados para irrigação.
Essa despesa é alta demais para as famílias pobres, mas muito menor que o custo
dos conflitos e intervenções militares para as comunidades. O mesmo vale para outras intervenções para combater doenças, fornecer escola e assegurar a alimentação básica. Para
sair da armadilha da pobreza as comunidades pastoris podem aumentar a produtividade de
seus rebanhos por meio de raças melhoradas e cuidado veterinário. Essas comunidades
também podem multiplicar sua renda com a venda do gado, de produtos à base de carne,
de bens processados (como couro) e de leite e derivados. Os Estados ricos do Oriente Médio são mercados próximos potencialmente lucrativos.
Para formar esse mercado exportador, as economias pastoris precisarão de estradas
transitáveis ao longo de todo o ano, depósitos, cobertura de telefone celular:, energia elétrica, atendimento veterinário e consultoria técnica. Mas com o engajamento ativo do setor
privado, as comunidades empobrecidas serão capazes de tirar proveito das tecnologias de
comunicação transformadoras e até mesmo ganhar acesso ao capital estrangeiro.
As crises atuais nas terras áridas na África e Ásia Central afetam todo o mundo. Os
países ricos devem repensar sua ênfase exagerada em abordagens militares, e a Europa
precisa honrar seu compromisso não cumprido de auxiliar essa região, mas outros países –
incluindo as nações ricas do Oriente Médio e novos doadores como a Índia e a China - podem ajudar a reverter essa maré. O caminho confiável para a paz nas vastas e problemáticas terras áridas é o do desenvolvimento sustentável.
Texto adaptado : SACHS, Jeffrey D.Crise nas regiões áridas. Revista Scientific American Brasil ano 6 nº 70
março 2.008 p.28

Para refletir:
Até que ponto as idéias do autor são utópicas, se considerarmos os gastos militares em áreas de conflito?
No Oriente Médio, onde a água talvez seja uma questão tão preciosa e tão contenciosa como em qualquer outro lugar do planeta. Quarenta por cento do suprimento de água
subterrânea de Israel se origina em territórios ocupados e a escassez de água foi um dos
motivos das guerras árabe-israelenses passadas. Em 1965, a Síria tentou desviar o Rio Jordão de Israel, provocando ataques aéreos israelenses que forçaram a Síria a abandonar a
tentativa. Israel desvia água do Rio Jordão, deixando a própria Jordânia com recursos esvaziados. Embora nenhum conflito armado pela água tenha ocorrido entre a Jordânia e Israel,
o Rei Hussein disse uma vez que ele nunca entraria em guerra com Israel a menos que fosse por causa de água. A escassez de água também aumentou as tensões entre Israel e os
2,3 milhões de palestinos que vivem nos territórios ocupados. Até mesmo em tempos recentes de seca, Israel manteve seus parques verdes e cultivou colheitas que consumem água
em excesso, como o algodão, limitando os suprimentos aos 2,3 milhões de palestinos dos
territórios ocupados. Enquanto alguns israelenses se recusam a deixar de regar seus gramados e encher suas piscinas, muitos palestinos são forçados a obter sua água de beber de
navios-tanque e o consumo per capita de água israelense é 3 vezes maior que o consumo
dos palestinos. "Eles não podem ter paz com pessoas sedentas", disse FadeI Kaawash,
diretor da Autoridade Palestina sobre Água.
A água também pode ser usada como alvo em uma guerra. Durante a Guerra do
Golfo de 1991, os Estados Unidos consideraram bombardear as represas dos rios Eufrates
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e Tigre, ao Norte de Bagdá, mas voltaram atrás temendo o número de vítimas. Os Aliados
também discutiram sobre o fato de pedir para a Turquia reduzir o fluxo do Rio Eufrates na
Represa Ataturk, rio acima, a partir do Iraque. Dessa forma, eles atingiriam o sistema de
suprimento de água de Bagdá enquanto iraquianos destruiriam as instalações de desalinização do Kuwait. Na Iugoslávia um bombardeio da OTAN, em 1999, contaminou o volumoso
aqüífero que fornece a maioria da água doce da Europa oriental. Os alvos incluíram uma
fábrica petroquímica produtora de fertilizantes artificiais, uma fábrica de cloro, uma para a
produção química de combustível de foguete, o município de Grocka (onde um reator nuclear está situado) e quatro parques nacionais. As substâncias químicas liberadas no nível d'
água, como resultado desses bombardeios, permanecerão lá durante décadas, talvez séculos.
Fonte: BARLOW, Maude.CLARKE, Tony. Ouro azul. SãoPaulo: Books do Brasil Editora Limitada,2003.

Briga de vizinhos
A progressiva escassez faz com que a água seja tão cobiçada quanto o petróleo. Por
isso, o direito de construir barragens e explorar rios ou lençóis freáticos tem causado tensões internacionais ao longo da história. O quadro se complica pelo fato de que mais de
duzentas grandes bacias atravessam mais de um país. Os conflitos derivados da construção
da barragem indiana de Farakla são bastante ilustrativos. Ela desvia as águas do rio Ganges para Calcutá, impedindo que ele siga seu curso natural, rumo a um país vizinho, Bangladesh. As tensões geradas por sua construção, iniciada em 1962, repercutiram por mais
de trinta anos, até que os dois países assinaram um tratado que determinou a formação de
um comitê conjunto para a tomada de decisões e estabeleceu alguns parâmetros (a disponibilidade de água para Bangladesh não pode descer além de determinado limite). Mas o
Oriente Médio é a região onde a briga pela água é mais recorrente, agravando um ambiente
já bastante turbulento.No início dos anos 1970, o Iraque ameaçou bombardear a barragem
síria de Al- Thawra e deslocou tropas para a fronteira, alegando que a obra reduziu o volume de água que fluía pelo rio Eufrates. Em 1975, a disputa chegou ao auge, mas uma bem
sucedida mediação da Arábia Saudita impediu que houvesse uma guerra. Duas décadas
depois, o Iraque voltou a se envolver numa briga por recursos hídricos, dessa vez contra a
Turquia, que terminava as obras da barragem de Ataturk, e interrompeu o fluxo de água do
Eufrates por um mês. Egito e Etiópia também enfrentaram longos períodos de tensão na
disputa pelas águas do Nilo. Um dos rios que lhe dão origem, o Nilo Azul, nasce na Etiópia,
e este país decidiu construir uma série de barragens em suas cabeceiras. No auge da crise,
em 1979, o então presidente do Egito, Anuar Sadat (1918-1981), chegou a declarar: “O único motivo que poderia levar o Egito à guerra novamente é a água”. Rixa semelhante envolve
o rio Jordão. Suas águas são disputadas há décadas por israelenses e palestinos e têm de
ser negociadas com seus vizinhos, principalmente Jordânia, Síria e Líbano, com os quais
compartilham alguns mananciais. Diante da escassez hídrica na região, Israel impõe pesadas metas de economia à sua própria população, bem como um controle severo dos aqüíferos em território dos palestinos, que têm contestado tal direito.
http://www.eja.org.br/cadernosdeeja/meioambienteetrabalho/mat_txt11.php?acao3_cod0=900c565f55304604d87277d16aa6bc
ac
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A água é o nosso “ouro azul”, fazendo um
paralelo com o ouro negro, que é o “petróleo”.

O Lucro azul
Em uma matéria especial sobre a indústria
global da água, em maio de 2000, a revista
Fortune declarou: ''A água promete ser para o século XXI o que o petróleo foi para o
século XX: o artigo precioso que determina
a riqueza de nações". Esta previsão não é
surpreendente, já que o fornecimento de
Elaboração: Andrea Valéria Xavier
água para as pessoas e as indústrias no
mundo inteiro já é considerado um negócio
anual de US$ 400 bilhões. Considerandose que a privatização de água está atualmente em sua infância, a indústria está em uma
posição notável comparada a outros setores mais estabelecidos da economia global. De
acordo com a própria análise da Fortune, as receitas anuais da indústria da água chegam a
aproximadamente 40% do setor de petróleo e já são 1/3 maiores que as do setor farmacêutico.
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Metade das pessoas neste planeta carece de serviços de saneamento básico. Toda
vez que essas pessoas bebem um copo d' água, ingerem o que Anne Platt, do Instituto Worldwatch, chama de "morte transmitida pela água". Não é de se surpreender que 80% de todas as doenças nos países pobres do Sul são disseminadas por meio do consumo de água.
As estatísticas são precisas: 90% dos resíduos do Terceiro Mundo ainda são descarregados
sem tratamento em rios e riachos locais; patogenias e poluição oriundas da água matam 25
milhões de pessoas todos os anos; a cada oito segundos, uma criança morre devido à ingestão de água contaminada; e, anualmente, a diarréia mata quase 3 milhões de crianças,
1/4 das mortes ocorridas nessa faixa etária. A decrescente qualidade da água no mundo
também fez a malária, a cólera e a febre tifóide ocorrerem com maior freqüência em muitos
lugares onde elas haviam sido erradicadas. Essas doenças se proliferam em locais com
densa população, serviços de saneamento básico insuficientes e pobreza. Entre 1990 e
1992, o número de pessoas que sofreu de cólera no mundo subiu de 100 mil para 600 mil e
estes números continuaram a subir ao longo da década, porém não tão precisamente.
Em 1991, uma crise de poluição causou um surto de cólera particularmente ruim.
Naquele ano, um navio chinês despejou seu esgoto uma baía em Lima, Peru, e em três semanas, a cólera tinha se espalhado por toda a costa, causando diarréia aguda, desidratação
severa e mortes. Somente no primeiro ano, quase 3 mil peruanos morreram. Nos dois anos
seguintes, esse surto gradualmente contaminou o suprimento de água de quase todos os
países da América Latina, com exceção de 2, infectando 500 mil pessoas.
As pessoas que moram na África são afligidas por diversos tipos de doenças provenientes da água. Acredita-se que cerca de 200 mil pessoas sofram de esquistossomose ou
bilharzia, doença transmitida por um tipo de caramujo freqüentemente encontrado na água
irrigada retirada de represas. Essa doença causa cirrose do fígado e danos ao intestino. Uns
18 milhões de africanos têm oncocercose ou cegueira de rio, doença transmitida por um tipo
de borrachudo, que procria em rios sujos. Durante a guerra civil do Sudão, em 1997, milhares de pessoas que fugiam da guerra beberam água pútrida em campos de refugiados e
foram infectadas com a doença do sono, doença brutal transmitida pela mosca tsé-tsé! que
procria na água.
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Alguns organismos causadores de doenças - Cryptosporidium, E. coli, Giardia - estão
diretamente ligados aos tratamentos insuficientes ou inexistentes de esgoto e também estão
voltando a contaminar pessoas. Tais contaminações são causadas pelo excesso de esgotohumano e animal que escoa para a água de beber. Em alguns casos, essas doenças são
resultado do excesso de pessoas vivendo em espaço muito pequeno, bem próximo à suas
fontes de água de beber não tratadas. Uma família na África pode ter de defecar em uma
área não muito distante do poço artesiano, e se a família tiver gado, os animais podem ter
de fazer o mesmo. Uma criança em uma favela nas Filipinas pode não ter nenhuma escolha
a não ser defecar perto do tanque de água da família, aldeias inteiras podem beber água de
um rio que também transporta esgoto não-tratado.
Em outros casos, cortes orçamentários estão afetando a qualidade da água de beber. No Canadá, o governo da província de Ontário cortou maciçamente o orçamento do
Ministério do Ambiente, destruiu a infra-estrutura de proteção de água e demitiu muitos especialistas treinados em testes de água. Alguns dos testes anteriormente realizados pelos
funcionários do governo passaram a ser realizados por laboratórios de teste particulares.
Então, em 1999, um estudo do governo federal canadense revelou que 1/3 dos poços rurais
de Ontário foi contaminado com E. coli e, em julho de 2000, pelo menos sete pessoas, entre
elas um bebê, morreram em conseqüência de terem bebido água da pequena cidade de
Walkerton.
Voltando à África, o gasto em grandes somas para os pagamentos de dívidas durante as décadas de 1980 e 1990 forçaram muitos países a reduzirem os serviços de água e
saneamento básico para os cidadãos. Os países africanos são apenas alguns países do
Terceiro Mundo que ainda usam até 70% de seus orçamentos nacionais para pagar dívidas
com o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. A tragédia resultante foi documentada por Peter Cleick do Instituto do Pacífico para Estudos sobre Desenvolvimento, Ambiente e Segurança, uma instituição altamente respeitada em questões de água, da Califórnia.
Em Nairobi, as verbas destinadas à água foram reduzidas 10 vezes em apenas 5 anos durante a década de 1980. No Zimbábue, 25% das bombas de água das aldeias foram paralisadas quando o governo cortou os recursos de manutenção para mais da metade delas. As
taxas de disenteria em Kinshasha subiram em 1995, quando os recursos financeiros para a
cloração da água se esgotaram e aumentaram dramaticamente os casos de cólera e ocorrências de morte.
Na África do Sul, um recente surto de cólera esteve diretamente ligado à decisão do
governo de cortar os suprimentos de água para aqueles que não pudessem pagar. Mais de
100 mil pessoas, na província de KwaZulu-Natal, ficaram doentes com cólera, sendo que
220 morreram no curso de dez meses a partir de agosto de 2000, depois que o governo sulafricano, pressionado pelo Banco Mundial, implementou um programa de "recuperação de
custo" e negou serviços de água e saneamento básico a milhares de cidadãos que obtinham
antes sua água gratuitamente .
Algumas doenças estão ligadas à poluição moderna e afligem também as pessoas
que vivem nas nações industrializadas do Norte quanto, ou mais, as pessoas do Terceiro
Mundo. O chumbo foi associado perda de inteligência e a problemas de comportamento em
crianças no Sul e no Norte. No subcontinente indiano, 60 bilhões de pessoas foram envenenadas por fluoreto. A combinação de subprodutos de desinfecção industrial e doméstica,
além do cloro acrescido à água tem implicado em mortes por câncer. O arsênico foi associado ao câncer de bexiga, pele e pulmão. Durante a última década, foram encontrados dos
altos níveis desse veneno em Bangladesh, onde 1 entre 5 bombas de água foi contaminada
por altos níveis de arsênico. Embora nesses casos o arsênico tenha ocorrido naturalmente e
não corno resultado de vazamento tóxico, as pessoas foram forçadas a cavar mais profundamente seus poços devido à escassez de água subterrânea e da severa poluição. Se eles
não precisassem cavar tão profundamente poderiam ter evitado o arsênico.
A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) estima que mais da
metade dos poços nos Estados Unidos está contaminada com pesticidas e nitratos. Pesticidas e substâncias químicas, como o perdoretileno ou "perc", os PCBs e as dioxinas, se acumulam na gordura dos corpos dos animais, peixes e seres humanos e estão vinculados
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ao câncer. Em crianças, relata o grupo norte-americano Physicians for Social Responsibility
(Físicos para a Responsabilidade Social), a ingestão de altas concentrações de nitrato de
água de poço resulta em metemoglobinemia, doença que tem 8%de taxa de mortalidade. A
Rede de Mulheres pelo Meio Ambiente da Grã-Bretanha informa que 8% das crianças do
país apresentou algum dano no sistema nervoso e perda de memória, como resultado da
exposição às dioxinas e PCBs, a Organização Mundial de Saúde relatou que o uso crescente dos pesticidas está matando 40 mil pessoas anualmente.
Algumas doenças estão relacionadas até mesmo com a precária manutenção da infra-estrutura de água. Metade das pessoas das nações industrializadas do Norte, e mais
ainda em países pobres, carrega no estômago a bactéria Helicobacter pylori, geralmente
oriunda da formação de lodo em canos d' água. A bactéria causa úlceras de estômago e
câncer e é particularmente predominante em água de poço e suprimentos de água nãoclorados dos países do Terceiro Mundo.

Você sabia que...
Existem bactérias e fungos que, em contato com as pessoas, não causam mal. Entretanto, há
outros que produzem toxinas e fermentações que causam sérios danos à saúde. São inúmeras as
doenças transmitidas ao homem por meio da água: diarréia, hepatite, tétano, leptospirose e toxoplasmose, entre outras. Quando os cientistas começaram a entender os micróbios, como eles se
reproduziam e como invadiam o corpo do ser humano, causando doenças e devastando populações inteiras, perceberam que seria muito mais lógico evitar as doenças do que tentar combatêlas com remédios e outros tratamentos. Para se evitar uma doença, é preciso viver em ambientes
limpos. Ao cuidar do saneamento ambiental (abastecimento de água, esgotamento sanitário,
manejo de resíduos sólidos urbanos e manejo de águas pluviais) o município está cuidando da
saúde de sua população, evitando que se contaminem com a água que bebem ou com os alimentos que ingerem, vindos dessa água (peixes e alimentos irrigados). Além de ser responsabilidade do Estado, todos nós podemos contribuir, buscando informações, junto à prefeitura de seu
município, sobre coleta seletiva e as melhores formas de descarte de seu lixo. Existem muitas
cidades do mundo cujos rios foram recuperados e ficaram livres de poluição depois do tratamento do lixo e do esgoto.
Fonte: IBGE http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/atlas_saneamento/pdfs/mappag86.pdf

Aos pobres, algemas e parasitos
O centenário da descoberta do Schistosoma mansoni no Brasil, por Manoel Augusto
Pirajá da Silva (1873-1961), foi celebrado em recente evento internacional. Em 1908, no
Hospital Santa Isabel, na Bahia, esse médico encontrou esquistossomos em pacientes ali
internados. Após análise detalhada dos ovos desses parasitos, ele provou que a infecção
nos pacientes brasileiros envolvia uma espécie distinta do Schistosoma haematobium, que
causava uma doença semelhante em grande parte da África tropical. A homenagem foi justa, mas, infelizmente, os parasitos também comemoram mais de um século entre nós, sem
indícios de que nos deixarão em breve. Se houver nova homenagem à Pirajá da Silva daqui
a 50 anos, é provável que esses minúsculos vermes ainda estejam por aqui.
Quais os grandes problemas para o controle dessa parasitose? Em primeiro lugar, a
grande extensão da área endêmica, que inclui a maior parte do Nordeste e alguns locais no
Sudeste. Em segundo lugar, sem dúvida, a falta de vontade política para eliminar de vez
essa doença secular, que confere ao país um 'ranço' incompatível com o 'progresso' pretendido. Essa escassez de vontade política fica evidente porque o controle da esquistossomose
salta aos olhos se levarmos em conta o conhecimento existente sobre o ciclo de vida do
parasito. Nesse ciclo, os ovos contidos nas fezes de pessoas infectadas, ao atingir a água
doce, eclodem e produzem esporocistos que oportunamente infectam caramujos. Os cara-
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mujos liberam então as cercárias, que penetram a pele de pessoas que entram em contato
com a água contaminada.
Assim, basta evitar que os ovos do S. mansoni atinjam a água de uso comum, o que
pode ser conseguido por meio de simples saneamento básico. Em outras palavras, é necessário estender à zona rural uma benesse que já há muito tempo contempla os habitantes
dos grandes centros urbanos: sistemas de esgoto. As autoridades não desconhecem essa
alternativa. Se ela fosse adotada, não só a esquistossomose, mas também muitas outras
doenças transmitidas pela água deixariam de minar a saúde dos brasileiros. No entanto, o
mesmo evento que homenageou Pirajá da Silva - o 11° Simpósio Internacional sobre Esquistossomose, ocorrido em agosto, em Salvador - dedicou apenas uma curta mesaredonda, com pouco menos de duas horas, às estratégias para o controle da esquistossomose. O filet mignon do debate foi como sempre a imunologia (por exemplo, a produção de
vacinas) e o desenvolvimento de novas drogas para o tratamento da doença.
A produção de vacinas tem negado fogo ao longo de várias décadas de pesquisa intensa e cara. Quanto à quimioterapia, já existem drogas que lidam eficientemente com o
problema. Atualmente, aliás, o uso de medicamentos parece ser o método mais expressivo,
se não o único, de combate à esquistossomose no Brasil. O problema é que, em função das
dificuldades de distribuição da droga, mesmo as pessoas já curadas podem voltar a se infectar quando utilizam de novo a água contaminada. Para que essa estratégia tenha sucesso na erradicação da doença, o tratamento dos doentes deve ser muito abrangente e continuado até que o ciclo de vida do parasito seja interrompido.
É interessante comparar os orçamentos envolvidos nessas duas frentes de ataque.
Construir esgotos em todos os municípios afetados não sairia barato. Estimativas já atingiram valores que variam entre R$ 160 bilhões e R$ 180 bilhões. A pesquisa, em contrapartida, ficaria mais em conta? Talvez não. Se somarmos os auxílios, nacionais e internacionais,
destinados a pesquisas na área da esquistossomose ao longo de 40 anos, o total possivelmente não ficaria muito aquém dos valores citados. A escolha objetiva, portanto, não é
complicada. Parece claro que, independentemente da pesquisa, investir em saneamento
básico traria o retorno desejado, Então, como interpretar a relutância em abraçar entusiasticamente essa empreitada? A resistência parece estar no fato de que esgotos são dispositivos pouco sofisticados e subterrâneos, portanto invisíveis - o que não atrai o interesse de
políticos ou gestores em geral. Além disso, a esquistossomose é uma doença 'de pobre', o que no Brasil a torna pouco importante.
Texto: Aos pobres, algemas e parasitos de Franklin Rumjanek – pág 17. Revista Ciência Hoje, outubro de 2008 volume 42- Instituto Ciência Hoje

Em todo o mundo, aproximadamente 1,1 bilhão de pessoas não possuem acesso à
água potável e cerca de 2,4 bilhões de pessoas convivem com estruturas de saneamento
inadequadas. Como resultado dessas condições precárias de saneamento e acesso à água de
qualidade, quase 3,8 milhões de crianças morrem, a cada ano, de doenças de veiculação
hídrica, ou seja, aquelas que têm sua transmissão relacionada com a água. Segundo a Organização Mundial de Saúde - OMS, para cada R$1,00 investido em saneamento básico,
economiza- se de R$ 4,00 a R$5,00 em gastos com saúde pública. Nesse sentido, preservar
a qualidade da água é promover a saúde dos seres humanos.
A OMS – Organização Mundial da Saúde 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 a água tratada e saneamento
ambiental são expostas a doenças, ambientes sem estética e má qualidade de vida. A água
tem uma contribuição fundamental para a saúde e o bem-estar dos seres humanos, auxiliando no controle e prevenção das doenças, nos hábitos higiênicos e nos serviços de limpeza pública; nas práticas esportivas e recreativas e na segurança coletiva, como meio de
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combate ao incêndio. Na saúde do meio ambiente, a água é o fluido da vida, mantendo o
equilíbrio e a beleza estética do cenário natural. Na economia mundial, a saúde do bolso
pode ser muito mais afetada, quando gastamos para tratar a água contaminada ou uma doença gerada por ela do que quando prevenimos a degradação dos recursos hídricos.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

Medidas preventivas para amenizar a incidência de doenças de veiculação hídrica:
• Melhorar a distribuição e oferecer, de forma contínua, água de boa qualidade para o consumo humano.
• Promover a desinfecção adequada da água.
• Oferecer sistema de esgotamento sanitário adequado.
• Melhorar o saneamento diretamente nos domicílios.
• Evitar o consumo de fontes opcionais de água, que possam estar contaminadas.
• Coletar regularmente, acondicionar e dar um destino final adequado ao lixo e às embalagens descartáveis.
• Conscientizar os grupos de risco.
• Promover a educação sanitária.
• Melhorar a disponibilidade e a quantidade de água suficiente para bebida, alimentação,
banho, lavagem das mãos e dos utensílios de cozinha.
• Melhorar os hábitos de higiene das pessoas.
• Isolar açudes e reservatórios contaminados .
• Evitar e controlar a retenção de água, em especial, das chuvas, em vasos, pneus, vasilhames, e outros ambientes que proporcionam locais apropriados para o desenvolvimento dos
mosquitos.
• Abastecer as áreas rurais com água potável para evitar o contato direto das pessoas com
áreas de proliferação de mosquitos.
• Evitar a permanência nos locais próximos de água e em horários de maior incidência dos
mosquitos transmissores das doenças.
• Investir em medicamentos preventivos, em vacinações e em drenagens dos criadouros.

Transformação Social
Tecnologias de baixo custo utilizam conhecimento popular e participação da sociedade para
solucionar problemas e modificar realidade local e nacional
Um copo de água fervida misturada a uma medida de sal e outra de açúcar da colher-padrão distribuída em igrejas, pastorais da criança e postos de saúde de todo o país. A
receita de soro caseiro, além de fácil, é a maneira mais rápida de evitar a desidratação infantil provocada por diarréia - doença que mata cerca de 1,5 milhão de crianças com menos
de cinco anos no mundo, por ano, segundo dados da UNICEF. A importância do soro caseiro para o salvamento de vidas é inquestionável. O difícil é enxergar esta substância como
uma tecnologia capaz de proporcionar o desenvolvimento e a transformação da sociedade.
Afinal, a população está acostumada a associar a palavra tecnologia às ferramentas high
tech de alta performance e exorbitantes custos financeiros criadas por laboratórios e produzidas por empresas multinacionais. O conceito de tecnologia social do qual o soro caseiro
faz parte, no entanto, está além das invenções ultramodernas que revolucionaram a humanidade, como o carro ou o computador. Mas, ainda assim, são imprescindíveis para garantir
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a igualdade entre as pessoas.
A definição correta de tecnologia social ainda está sendo consolidada. Sua origem,
porém, remete à década de 1970, quando se discutia a inadequação das tecnologias convencionais à realidade dos países considerados periféricos. A primeira iniciativa de que se
tem notícia no mundo a reunir as características de uma tecnologia social é do início do século XX e data de 1924. Desenvolvida na Índia pelo líder pacifista Mahatma Gandhi, que
buscava alternativas para reduzir as desigualdades sociais do país, a charkha foi um instrumento que popularizou a fiação manual feita em roca de fiar. Sua proliferação serviu para
despertar a consciência política de milhões de indianos mostrando-Ihes a necessidade de
emancipar as comunidades e a importância de implementar projetos sociais que privilegiassem o saber popular e as soluções locais.
A experiência indiana não tardou a influenciar comunidades de outros países. Atribuir
o termo tecnologia essas iniciativas aconteceu apenas em1970, quando o economista alemão Ernst Friedrich Schumacher criou o termo para identificar a utilização de técnicas apropriadas à realidade dos países pobres. Isso porque, na visão dele, tais procedimentos, além
de terem baixo custo operacional e serem de fácil manejo, possuem eficácia na solução de
problemas cotidianos e podem ser aplicados com sucesso em outros contextos sociais.
O SORO CASEIRO, portanto é considerado uma tecnologia social porque reúne todos os pré-requisitos necessários para ser incluído neste tipo de conceito: alia saber popular
ao conhecimento técnico ou científico. Conta com o apoio de organizações sociais preocupadas em divulgar a sua correta utilização e, assim, combater a mortalidade infantil. Inclui
a participação da sociedade, responsável por transmitir o conhecimento aos demais grupos
sociais. E, como se não bastasse, pode ser adotado em qualquer contexto socioeconômico,
cultural e ambiental por habitantes do nordeste brasileiro, dos grandes centros urbanos e
por comunidades da África ou de outros países. É altamente eficaz e não produz nenhum
efeito colateral.
Texto adaptado: Transformação Social de Juliana Tavares. Revista Sociologia:Ciência & Sociedade .
Ano I n° 4. Ed.Escala. p. 38-45

Exemplos práticos e baratos com relação à contaminação da água:
• Cientistas descobriram que o vibrião da cólera se desenvolve no tubo digestivo de organismos do zooplâncton. A utilização de uma simples rede de plâncton para cobrir o vaso de
coleta de água utilizado pelas mulheres em Bangladesh reduziu em 95% a incidência da cólera.
• Da mesma forma, uma doença terrível e epidêmica em muitos países da África, a Onchocerchiasis, foi reduzida em 90% utilizando-se a mesma solução barata e prática: redes para
filtrar a água utilizada, o que elimina as cercárias que se desenvolvem na água de lagos e
rios do continente africano.
Muitas dessas soluções são de baixo custo, aplicação imediata e têm enorme impacto na
saúde humana e nas economias regionais e locais.
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O aumento da população mundial; a poluição provocada pelas atividades humanas; o consumo excessivo e o alto grau de desperdício de água contribuem para
reduzir ainda mais a disponibilidade de água para uso humano. A população mundial
aumentou três vezes durante o século XX; no mesmo período, o volume de água
utilizado aumentou aproximadamente nove vezes. Ou seja, o crescimento populacional e o consumo desenfreado tornam-se cada vez mais incompatíveis com a
quantidade de água disponível.

A VIDA NAS CIDADES
The life in cities
O modo de viver da sociedade contemporânea é marcado pela
deterioração da qualidade de vida devido ao processo de degradação ambiental e concentração populacional gerado pelo
capitalismo.
A vida nas cidades no mundo contemporâneo é apenas um breve capítulo da história da humanidade e atinge atualmente a maioria da população mundial. O modo de
vida urbano sofreu uma grande ampliação e não cessa de ocupar novos espaços. Neste
processo, uma das questões mais importantes é perceber as mudanças sociais e ambientais produzidas e seus efeitos sobre a qualidade de vida da população.
As cidades são produtos de um longo período histórico e assumiram formas diferentes em sociedades diversas. As cidades-Estado do escravismo antigo, tal como Atenas e Esparta, na Grécia antiga, ou Roma, durante o Império Romano, alguns exemplos
desta época histórica, são bastante diferentes das cidades modernas ou vilarejos que
deram origem a elas. Na sociedade feudal, durante o período medieval, as cidades sofreram um refluxo e a vida rural passou a predominar e ofuscar a vida urbana.
A crise do feudalismo e a expansão comercial abriram uma nova época para o
florescimento de expansão, criou uma sociedade que muitos qualificaram como urbana.
Esta cidade criou um tipo de cidade diferente das formas anteriores. Isto promoveu uma
grande alteração na qualidade de vida e na relação do ser humano com o ambiente. A
cidade é caracterizada por um intenso e extenso controle do ser humano sobre o meio
ambiente. No espaço rural, temos um controle ameno sobre o meio ambiente e no espaço urbano um controle rígido. Desta forma, o espaço urbano se distingue do espaço rural
e na sociedade moderna, devido a primazia da produção industrial, a urbanização se
tornou um processo rápido, intenso e cada vez mais ampliado.
A relação entre o ser humano e meio ambiente é complexa. Para Marx, o ser humano transforma o meio ambiente e, ao fazê-lo, transforma a si mesmo. Assim, as pessoas,
por meio da associação relacionam-se com o meio ambiente o transformam. O geógrafo E.
Reclus já colocava isto: "À medida que os povos se desenvolveram em inteligência e em
liberdade, à medida que compreendera melhor a ação destas forças que os arrasta, souberam reagir sobre o mundo exterior, cuja influência havia recebido passivamente; foram se
apropriando gradativamente do solo e,tornados pela força da associação verdadeiros agentes geológicos,transformaram de várias maneiras a superfície dos continentes, mudaram a
economia das águas correntes,modificaram até mesmo os clima.
Os seres humanos passam, com o desenvolvimento histórico, a exercer uma ação
cada vez mais intensa sobre o meio ambiente. Este processo se tornou mais intensivo na
sociedade moderna e a torna cada vez mais urbana. A urbanização, marcada pela expan-
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são faz a sociedade se tornar cada vez mais metropolitana. A população urbana, na atualidade, é bem maior do que a rural, embora o inverso já tenha sido verdadeiro, inclusive nas
origens da sociedade moderna. Este processo é oriundo das mudanças sociais na esfera
da produção. O modo de produção capitalista é urbano por natureza. O seu caráter expansionista provoca uma constante ampliação da urbanização.
Assim, quanto mais desenvolvido o processo de urbanização, maior é o controle sobre o meio ambiente. A passagem do vilarejo para a cidade é expressão disto, bem como a
formação das metrópoles. As chamadas regiões metropolitanas cobrem extensos espaços
físicos e concentram uma enorme população. A região metropolitana de Tóquio agrupa, em
torno de 30 milhões de habitantes, a cidade do México, quase 23 milhões e a quinta maior
região metropolitana do mundo é São Paulo, que possui em torno de 21 milhões.
A Explosão Urbana: as grandes cidades tornaram-se padrão de
ocupação do espaço e do convívio.
Junto ao progresso, os avanços tecnológicos infelizmente a degradação
das condições d vida e do ambiente.

A urbanização é o processo padrão de transformação do habitat humano. E avança formando
aglomerados humanos em torno das atividades
econômicas.
Nos séculos XIX e XX, a industrialização agravou
o êxodo rural ao introduzir a mecanização e mais
tarde a motorização da agropecuária, dispensando ainda mais trabalhadores do campo.
Neste período, surgiram as vacinas. A pesquisa de formas de prevenir e combater
doenças infectocontagiosas era uma necessidade vital da sociedade burguesa em formação. Aglomerados urbanos com péssimas condições sanitárias tornavam-se também focos
de irradiação de moléstias. Sarampo, tifo, rubéola, tuberculose e outras doenças matavam
os trabalhadores, diminuíam a produtividade e matavam também os patrões. As tendências
socialistas das doenças tornaram necessárias as socializações da saúde das instalações
sanitárias e do acesso à água potável. Cabe observar que muitas cidades no Brasil, ainda
não conseguiram oferecer tais condições a todos os seus habitantes.
As vacinas reduziram drasticamente a mortalidade precoce, principalmente infantil,
associadas à melhora das condições sanitárias e ao aumento da oferta de alimentos, produziram a explosão demográfica dos séculos XIX e XX que fizeram cidades como Londres
passarem em 1.800 de cerca de 100 mil habitantes para 3 milhões em 1.900.
O problema ambiental e a qualidade de vida são questões intimamente relacionadas
com a concentração urbana. A qualidade de vida é atingida pela deterioração ambiental e
pela concentração e densidade populacional. A questão da população é fundamental. Não
se trata de colocar que o problema reside no crescimento populacional, mas sim na concentração nas grandes cidades. Podemos dizer que quanto maior é a concentração populacional mais baixa é a qualidade de vida. O sociólogo americano Louis Wirth já definia a cidade
pela grande população e pela densidade populacional. No entanto, o tamanho e a concentração servem apenas para efeitos classificatórios, com uma boa dose de arbitrariedade
(dependendo do tamanho populacional que o classificador utiliza, uma cidade pode ser considerada pequena ou grande). No entanto, o grande problema da cidade é a intensa concentração populacional, que cria inúmeros problemas que atingem a qualidade de vida.
O crescimento populacional de uma cidade é derivado do aumento vegetativo que
depende da relação entre taxa de natalidade, mortalidade e nupcialidade; e imigratório, que
depende do processo de imigração. O crescimento imigratório é relativo, pois não é um
crescimento populacional geral e sim um deslocamento populacional, no qual ocorre uma
mudança de local de moradia por parte dos imigrantes. O crescimento vegetativo da população apresenta diversas variáveis e determinações sociais. Os valores e a cultura podem direta ou indiretamente - incentivar uma alta taxa de natalidade ou o seu contrário. O desenvolvimento da medicina e as melhorias nas condições de vida também podem criar condições favoráveis ao crescimento quantitativo, pois podem prolongar a idade média de vida. A
diminuição da taxa de mortalidade também deve ser levada em conta, assim como a taxa de
nupcialidade também interfere, além da idade média em que ocorre o casamento.
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O motivo do crescimento imigratório para as cidades está ligado à concentração da
propriedade fundiária, expulsando as pessoas do campo para a cidade, tal como aconteceu
com a Inglaterra na época da Revolução Industrial e no Brasil recente, que é algo permanente na história do capitalismo, mas que tem momentos em que ocorre com maior intensidade, dependendo da época e lugar. O livro de Friedrich Engels, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, demonstra detalhadamente as condições precárias de vida dos trabalhadores na época da Revolução Industrial inglesa. O processo de industrialização está
indissoluvelmente ligado ao processo de urbanização e ambos provocam efeitos no crescimento populacional e no meio ambiente.
Outro motivo é a concentração e centralização das atividades comerciais, administrativas e dos serviços de saúde, educação, entre outros. As cidades são centros de atração
devido à possibilidade de emprego, acesso a tecnologia e serviços sociais. A concentração
e centralização de capital produzem também um grande efeito atrativo, inclusive na esfera
da cultura tanto no que se refere ao processo de produção (as grandes gravadoras, editoras, galerias, universidades estão nas grandes cidades) quanto de consumo (museus, teatros, cinemas). A industrialização, no período de surgimento - e em grande parte de sua história - foi um dos maiores incentivadores do crescimento populacional citadino.
A concentração populacional atinge a qualidade de vida em vários aspectos. Um deles é a questão das grandes distâncias provocadas pelo crescimento horizontal (expansão
do solo urbano) e divisão espacial (local de moradia, local de trabalho, local de consumo,
local de estudo) que cria o problema da locomoção no interior da cidade. A população precisa se locomover até o local de trabalho, de moradia, de estudo, de consumo e este processo cria o problema da estrutura viária da cidade, do transporte coletivo e do tráfego. Quanto
maior a população maior o uso de carros, transporte coletivo, poluição sonora e atmosférica,
ansiedade de motoristas e pedestres, tempo gasto no transporte entre outros fatores. Nas
grandes cidades principalmente com o fenômeno da conurbação, isto é, a criação de coligação de duas ou mais cidades numa mesma área urbana, esse processo é ainda mais intensivo e extensivo.
Outro elemento prejudicial para a qualidade de vida, provocado pela concentração
populacional, é o crescimento vertical das cidades que vem se tornando muito extenso devido ao crescimento horizontal ter se ampliado demasiadamente. A construção de grandes
edifícios promove uma separação dos indivíduos em relação ao meio ambiente; o espaço de
vivência nos apartamento é na maioria dos casos, extremamente restrito, e isto também
gera o isolamento e esvaziamento das relações sociais de vizinhança.
Segundo o arquiteto Kevin Lynch os efeitos desagradáveis da cidade sobre os seres
humanos são o ruído onipresente, a atmosfera desconfortável, afetação da percepção sensível pela indiferença, a ilegibilidade da linguagem da cidade, a rigidez a inacessibilidade
sensível. "A cidade é por demais quente, por demais ruidosas, por demais contundente; ar é
desagradável. Muito freqüemente, as sensações que experimentamos vão além dos nossos
limites de conforto e mesmo de tolerância.
A deterioração da qualidade de vida, no entanto, está diretamente ligada ao problema da degradação ambiental, que ultrapassa os marcos do espaço urbano, atingindo o espaço rural e todas as esferas da vida social na sociedade moderna. A destruição ambiental
é gerada pela própria dinâmica da produção capitalista. Esse modo de produção se caracteriza pela produção de mercadorias realizada por meio da extração de mais-valor. Visa o lucro e, ao adquiri-Io, reinveste-o na produção para adquirir ainda mais. Esta é a lógica da
acumulação capitalista. Depois de nascer na Europa, o capitalismo se expande para todo o
globo terrestre. Este processo é marcado pelo aumento da produção e, por conseguinte,
pelo uso dos recursos naturais. Isto gera uma produção crescente de bens de consumo
promovendo uma necessidade constante na ampliação do mercado consumidor.
Este último ponto atinge diretamente as grandes cidades e, em menor grau, as demais. A produção de automóveis e a acessibilidade cada vez maior a eles criam um conjunto de problemas sociais e ambientais, tal como a saturação da estrutura viária, a poluição
provocada pelos automóveis (dióxido de carbono, CFC-12, monóxido de carbono, óxido de
nitrogênio, hidrocarbonetos, chumbo), que é responsável por mortes e doenças respirató-
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rias, isto sem falar nos efeitos chamados 'globais', tal como as teses sobre sua responsabilidade no que se refere ao efeito estufa.
As estratégias para aumentar o mercado consumidor são fundadas na criação de
necessidades fabricadas: aumentar a capacidade aquisitiva dos indivíduos, a obsolescência
planejada das mercadorias e os produtos descartáveis (Na qual surgem as famosas questões: Por que comprei isto? Eu precisava disto? Onde usarei isso? – são questões que permeiam o nosso instinto pós-consumo). Isto tudo gera uma produção de mercadorias que se
transformam, após o uso, em lixo. O consumismo resulta da necessidade de adquirir rapidamente a produção acelerada de bens destinados à acumulação de capital e é incentivado
para as classes que têm poder de consumo. Para acelerar a depreciação de bens e a circulação de capital, introduziram-se os bens descartáveis. Consumismo e bens descartáveis
torna uma pessoa co-responsável pela produção de 8 Kg de lixo em média por dia. Essa
cifra deve ser muito maior em cidades mais ricas e é assustadora quando pensamos que
uma só pessoa pode descartar até 3 toneladas de lixo por ano. Para onde vai todo esse lixo
tóxico e poluente? Basta pensar que Nova Iorque exporta seu lixo para o Caribe. Um dos
principais geradores de problemas ambientais nas grandes cidades são os resíduos domésticos sólidos, pois, com o consumismo crescente, também há o aumento na produção de
refugos domésticos (Senent, 1979). Além da tecnologia química que produz novos materiais
cuja resistência à decomposição é muito mais intensa (Laborit, 1990). Este acaba se tornando um dos mais sérios problemas ambientais nas grandes cidades; além dos depósitos
de lixo cujo despejo indevido promove casos de doenças, enchentes, entre outros efeitos.
Se a formação das grandes cidades se deu por conta da expansão dos negócios,
essa formação se constitui um grande negócio. Os aglomerados urbanos formam mercados
consumidores concentrados, facilitando a ação da propaganda comercial. O espaço urbano
é todo ele mercadoria. A especulação imobiliária, a construção de imóveis, edifícios, milhões
de pessoas de carros e outros milhares de apetrechos, produzem poluição química, sonora,
visual, além da poluição industrial que contamina o ar, o solo e a água. Com o crescimento
desenfreado muitas regiões ainda não conseguiram oferecer condições de moradia e saneamento básico adequadas. A descarga dos esgotos ameaça a saúde da população e a vida
marinha do planeta.
Algumas medidas paliativas são tomadas e minimizam um pouco o efeito negativo da
produção gigantesca de lixo urbano. Entre elas temos a reciclagem, o planejamento estatal
de coleta e armazenagem de lixo (com maior ou menor eficácia, dependendo da cidade) e a
educação ambiental, apresentada como elemento fundamental para resolver esta problemática, que é apenas mais um paliativo de efeito bastante restrito no contexto global do problema.
A poluição industrial (refinarias, fábricas de pasta de papel, siderurgia) e outras formas de poluição, tal como a emissão em grande quantidade de compostos orgânicos voláteis (provocada pela indústria, automóveis, uso de solventes de cola e tinta, desodorantes,
lavanderias, óleo de cozinha, plástico, entre outros) criam diversos problemas de saúde,
como os respiratórios ou até, segundo algumas teses, o câncer.
A degradação ambiental, assim, deteriora a qualidade de vida nas grandes cidades
sob as mais variadas formas. No entanto, o impacto não é o mesmo para toda a população.
No caso da poluição, ela é de dois tipos: a provocada pela pobreza, "causada pela ausência
de saneamento e condições decentes de vida e trabalho", cuja origem se encontra principalmente em dejetos orgânicos e sujeira; e a poluição provocada pela opulência, "causada
pelas modernas atividades industriais e do setor terciário urbano, tendo como agentes básicos os dejetos químicos e o lixo acumulado pelo consumo e desperdício das elites" (Pádua
e Lago, 1985,p. 79).
Erosões e enchentes, entre outros processos que expressam a degradação ambiental, atingem principalmente a população das periferias e mais pobres. A poluição hídrica é
bastante comum nas metrópoles. Ela ocorre principalmente devido ao lançamento de esgoto, seja residencial ou industrial, sem o devido tratamento. Outras formas de poluição do
solo, atmosférica, sonora ou térmica atingem a população urbana, deteriorando a qualidade
de vida e atingindo, inicial e principalmente, as classes sociais desprivilegiadas.
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Os setores privilegiados da população são menos atingidos por este processo e buscam alterna: que são possíveis devido ao este poder aquisitivo. "Os ricos fogem dos centros
da cidade, cada vez mais irrespiráveis"; "os subúrbios se estendem desmesuradamente, e já
se calcular a data em que a Europa ocidental será inteiramente coberta por cidades, subúrbios e residências secundárias" (Dumont, 1975) Este texto foi escrito na década de 1970.
Logo após, a partir dos 1980 começaram a surgir os condomínios horizontais, que são aces
síveis a famílias de alta renda, mas que, com seu desenvolvimento nos últimos anos, já
possuem versões para os setores da população de renda intermediária. Os desprivilegiados
se encontram numa situação dramática. A especulação imobiliária, a valorização do solo
urbano e o desemprego acabam criando uma concentração populacional nas periferias das
grandes cidades e nas favelas, gerando o fenômeno contemporâneo da favelização da população.
As precárias condições nas favelas fazem a baixa qualidade de vida e a degradação
ambiental assumirem proporções alarmantes. Além de grande parte das favelas serem instaladas em lugares impróprios e perigosos, a própria densidade populacional em local sem
infra-estrutura urbana cria uma situação propícia para expansão de doenças. A generalização das favelas caminha junta com a expansão desmedida de vírus e doenças; a pandemia
se torna uma ameaça constante, tal como no exemplo da gripe aviária. Além disso, os demais problemas urbanos, no contexto das favelas, são ampliados.
Desta forma, temos um quadro geral da vida nas cidades contemporâneas, que,
desde o início da sociedade moderna, marca uma deterioração crescente da qualidade de
vida, seja devido à concentração populacional, seja devido à degradação ambiental, sendo
que estes dois processos são interligados e ambos gerados pelo modelo de desenvolvimento capitalista. A melhoria na qualidade de vida nos grandes centros urbanos depende de
transformações sociais radicais e globais, pois somente assim surgiria um novo tipo de cidade, desde as propostas que apontam para um novo estilo de vida, até propostas de reorganização da sociedade de forma global, entre diversas outras propostas intermediárias,
sem falar nas propostas paliativas. Porém, o problema ecológico e urbano continua existindo
e necessitando de solução. A grande questão está além da própria cidade, sendo produto
do modelo de desenvolvimento da sociedade moderna. Isto faz necessário ir além das propostas de mudanças paliativas (que também podem e devem ser executadas, mas não exclusivamente) e que em sua maioria atuam sobre o efeito e nunca sobre a causa para chegar a mudanças sociais profundas. A superação dos problemas das grandes cidades passa
pela superação da produção alienada de bens de consumo. Passaria pelo controle coletivo
da produção e sua destinação ao atendimento primeiro das necessidades humanas em
harmonia com respeito às condições ambientais adequadas e à continuação da reprodução
natural da vida neste planeta.
Texto escrito por Nildo Viana. Revista Sociologia:Ciência & Sociedade – edição especial As cidades e
a Sociedade. Ano I n° 1. Ed.Escala. p. 6-13
Texto escrito por José Nerivaldo Pimenta- A explosão urbana. Revista Sociologia:Ciência & Sociedade – edição especial As cidades e a Sociedade. Ano I n° 1. Ed.Escala.p.14-19
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FAZENDO A NOSSA PARTE
DICAS de ECONOMIA da ÁGUA
Se a água a ser utilizada para consumo não é tratada, é necessário filtrá-la e depois fervê-la (por 5 a 10 minutos) antes
de consumi-la, pois os filtros de barro, embora limpem as impurezas, não matam os microorganismos que causam doenças ao ser humano.
Se a água é tratada, é necessário verificar sempre se a caixa
d´água está limpa, para evitar que a água se contamine na residência. A hidratação é essencial para a manutenção da saúde. O corpo humano é uma máquina viva que precisa de
energia para o seu bom funcionamento.
Você sabia que...
O ser humano não pode viver com menos de 20 litros de água por dia, entre o que bebe e o
que utiliza para suas necessidades de alimentação e higiene. Sem esta quantidade, é difícil
sobreviver por mais de uma semana. Daí a importância e o valor da água para a manutenção da vida no planeta. Para alguns, basta abrir a torneira, em suas casas, para que a água
jorre em abundância. Entretanto, para milhares de pessoas, em áreas rurais de países em
desenvolvimento, é necessário gastar até cinco horas por dia para ir buscá-la, a muitos quilômetros de distância. Além da escassez, a contaminação da água também põe em risco a
vida humana, a saúde, o bem-estar social, a diversidade biológica e a qualidade da alimentação dos seres vivos. Por isso mesmo, ambas – a quantidade e a qualidade da água - são
responsáveis por conflitos e tensões em algumas nações do planeta.
Evite que as torneiras fiquem pingando. Lembre-se de que “gota a gota, a água se esgota”.
Troque as peças danificadas sempre que for necessário. Molhe e ensaboe tudo de uma vez,
com a água acumulada na pia após tampar o ralo. Não deixe a torneira aberta. Abra-a somente para o enxágüe final. Instale um aerador em sua torneira. Ele é um dispositivo barato,
fácil de colocar, economiza bastante água e evita perdas fora do jato. Quando encher um
recipiente com água para esquentar ou ferver, não o encha mais do que o necessário, para
que a água não derrame nem se evapore à toa. Especialmente para cozinhar legumes, use
pouca água para não perder o sabor e o valor nutritivo. Dependendo do que for fervido, não
jogue a água fora. Use-a para cozinhar o arroz, outro alimento ou fazer uma sopa mais tarde. Para fazer cubos de gelo, use formas flexíveis, que permitem remover o gelo sem ter de
colocá-lo sob o jato de água para desprender-se. Se em seu município você pode beber
água de torneira, deixe uma garrafa de água na geladeira ou a moringa sempre cheia, com
água fresca. Assim, caso saia água quente da torneira quente, no início, você não precisará
bebê-la nem desperdiçá-la. Ao lavar as verduras, você pode usar um recipiente cheio e lavar
todas de uma só vez. Se preferir lavar sob o jato de água, tampe o ralo da pia, pois pode
aproveitar essa água para lavar as vasilhas depois. Evite usar água corrente para descascar
vegetais ou frutas. Se precisar limpar a faca, use a água de uma pequena bacia ou feche a
torneira, logo em seguida. Não use água corrente para empurrar resíduos ou coisas para o
ralo. Recolha os resíduos com uma bucha ou toalha de papel, e jogue-os na lixeira. Se puder ter uma lixeira para produtos orgânicos, poderá fazer compostos que serão usados em
seu jardim, posteriormente. Economize duas vezes – a água e o adubo – e tenha mais qualidade em seu jardim, com produtos orgânicos!
Se deseja jogar fora o óleo usado em frituras, coloque-o em garrafas plásticas (por
exemplo, as garrafas PET de refrigerante), feche-as e jogue-as no lixo normal ou orgânico. Ou outra possibilidade é guardá-lo para a feitura de sabão. Segundo a SABESP, um litro de óleo jogado no ralo da pia da cozinha contamina cerca de 1 milhão
de litros de água, o equivalente ao consumo de uma pessoa no período de 14 anos.
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Receita de sabão
Ingredientes:
- 05 litros de óleo
- 01 litro de soda
- 01 litro de água
Modo de fazer:
Despejar todos os ingredientes em um recipiente grande, mexer por 45 minutos.
Depois despejar a mistura em outra vasilha
e deixar descansando por alguns dias até a
mesma ficar sólida.
Importe:
Cuidado ao manusear a Soda cáustica e
atentar também quanto ao seu armazenamento.
No momento de fazer o sabão, manter crianças e animais domésticos afastados.

Enquanto se lavar e não estiver usando a água, não a deixe escorrendo. Em muitos casos,
é melhor colocar a tampa no ralo da pia e enchê-la. Se quiser água morna, tampe a pia e
comece a enchê-la, pois, ao final, a água que ao princípio estava fria se misturará à água
quente. Assim, ambas as temperaturas se misturam e a água ficará morna, sem desperdício. Use escova, bucha ou seus dedos para remover pequenas sujeiras ao lavar qualquer
objeto, no lugar do jato d´água da torneira. Não espere que a força da água faça o trabalho
sozinha. Feche a torneira enquanto escovar os dentes. Dessa maneira, uma família de cinco
pessoas pode economizar até 40 litros de água por dia. Enxágüe e limpe seu barbeador em
um recipiente com água. Não o faça com água corrente. Instale algum dos dispositivos existentes no mercado para economizar água nas torneiras. Há vários tipos: redutores para baixar o consumo, misturadores para a cozinha, aeradores e outros. Informe-se nas casas especializadas.
Atualmente, existem vários modelos de vasos sanitários. Alguns deles são de baixo consumo de água e usam somente 6 litros por descarga. São melhores do que as válvulas de descarga diretamente na parede. Se for construir ou reformar, não pense duas vezes antes de
usá-los. Observe periodicamente se as válvulas de descarga, as bóias e a válvula de fechamento do vaso sanitário estão funcionando bem, para evitar que a água escape ou transborde. Se for necessário, substitua as peças por outras de melhor desenho ou qualidade,
pois são fáceis de encontrar. Dê descargas somente quando houver algo que produza mal
odor. Se for somente papel higiênico, deixe-o lá até que seja necessário dar uma descarga.
Não utilize o vaso sanitário como lixeira para jogar fora absorvente higiênico, tocos de cigarro, algodão ou outros objetos. Você pode comprometer a tubulação, entupindo-a ou rompendo-a, o que pode lhe custar caro.
Você sabia que...
Pesquisas comprovam que numa residência com quatro pessoas, a descarga sanitária é
acionada, em média, 16 vezes ao dia. Então, se cada descarga gasta 30 litros, o total do
consumo diário é de 480 litros. Quando multiplicamos por 30 dias chegamos a um total de
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14.400 litros ou 14,4 m3 de consumo ao mês. Quando é feita a substituição de antigos equipamentos por produtos com nova tecnologia já existentes no mercado, que utilizam 6 litros
por descarga, e dividimos o cálculo acima por 5, o consumo é de 2.880 litros ou 2,88
m3/mês. Essa conta revela uma economia de 11.520 litros/ mês ou uma redução de 80% no
consumo de água nas descargas sanitárias.
LIMPEZA DA CASA E DAS ROUPAS
Use um balde para medir e controlar a quantidade de água para a lavagem do piso ou outros lugares. Não utilize mangueiras, pois gasta-se água desnecessariamente. Esfregue com
as mãos ou escova as partes mais sujas das roupas para evitar lavagem dupla ou tripla. Use
sua máquina de lavar somente quando tiver roupas suficientes para enchê-la, a não ser que
sua máquina tenha ajuste manual de quantidade de água. Algumas pessoas conseguem
guardar a água perfumada que sai da lavadora – com sabão e com amaciante – para serem
usadas nos vasos sanitários. O sistema pode ser instalado quando construir sua casa ou
reformá-la. Uma outra opção é usar a água para lavar o passeio da casa, o quintal ou para
outro uso menos nobre. Se a água do enxágüe final não tiver amaciante, pode ser usada
para regar suas plantas.
JARDINAGEM
Regue as plantas somente quando for necessário, caso não seja época de chuva ou
se realmente está muito seco. Faça-o bem cedo ou depois que o sol se pôr, para evitar a
evaporação. Regue de maneira que a água infiltre até a raiz das plantas, sem encharcar o
solo. Não deixe a água escorrendo pelo passeio e, muito menos, causando erosão do solo.
Na época de seca corte a grama, mas não a recolha. Isso evita a evaporação, protegendo-a
contra ressecamento. Não fertilize o gramado em excesso. Quanto mais cresce a grama,
mais água demanda. Não corte o gramado muito rente ao solo. A altura conveniente é de 5
a 8 cm para manter as raízes saudáveis, permitir que o solo tenha alguma sombra natural e
retenha a umidade. Mantenha afiadas as lâminas da podadora, pois do contrário podem
arrancar as raízes ou enfraquecer o gramado, tornando-o mais susceptível a pragas e enfermidades. Isso aumentará, consequentemente, seu consumo de água para mantê-lo mais
bonito. Na época de seca, não desperdice água no gramado, mesmo que fique amarelado.
Normalmente as gramíneas fica minativas nessa época e revivem quando caem as primeiras chuvas.
Você sabia que...87
A água absolutamente pura, ou seja, composta apenas pelas moléculas de hidrogênio e
oxigênio, não se encontra disponível na natureza, podendo ser obtida somente em laboratórios. Em seu estado natural, apresenta certa quantidade de oxigênio dissolvido necessário
para a sobrevivência dos peixes e outros animais aquáticos. Apresenta também substâncias
minerais benéficas para os seres que a consomem e também determinada quantidade de
alimento para os organismos aquáticos. Como conseqüência da ação do homem sobre a
natureza, uma serie de substâncias são lançadas nas águas, alterando em maior ou menor
grau as suas características naturais, tornando-as impróprias ou prejudicando a sua utilização. Exemplos: o lançamento de esgoto sanitário doméstico ou industrial sem qualquer tratamento nos rios ou em galerias de água de chuva.
CAIXAS D´ÁGUA E CISTERNAS
Desinfete e limpe sua caixa d´água e/ou cisterna periodicamente. Normalmente, não há necessidade de esvaziá-las para estas operações, mas informe-se melhor com a companhia
de saneamento de sua cidade ou órgãos ligados à saúde. Mantenha-as fechadas. Pássaros
ou outros pequenos animais podem deixar cair algo que contamine sua água, ou até afogarse.
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Referências das Ilustrações da Capa
Fig.1- Rio Iguaçu – União da Vitória
Fig.4- Rio Pedro 2

Fig.2-Rio Jordão Fig.3- Cuidar e Respeitar

Fig.5- Vista geral da Baía de Guaratuba

(todas obtidas no Banco de Imagens do Portal Dia-a-dia Educação)

