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



Qual é o valor da água na natureza?



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

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

Ponto de vista das municipalidades

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

(*) Pesquisa feita pela Cepal



Elementos que fazem parte do Meio Ambiente

Funções e importância da água existente no Planeta

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

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

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

19

Menções à necessidade vital de animais e plantas 18

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

08

Menções como fonte de energia elétrica 02

A visão da população brasileira sobre a água
Pesquisa Ibope/WWF – fev 2005

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



Setor que mais consome Setor que mais consome áágua segundo a populagua segundo a populaçção consultada (%)ão consultada (%)

Agricultura Indústria Residências Não sabe/Não 
opinou

% % % %

Mais consome 18 41 34 6

Mais desperdiça 9 24 60 7

Mais polui 9 77 10 4

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

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









(Norte e Centro-Oeste)



Conclusões da Pesquisa

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

É necessário criar caminhos para sua participação

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

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

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



Vida intra-uterina
70% do corpo é água

Higiene
Água tratada

Esgoto coletado e 
tratado

Agricultura 
Irrigação

Transporte

Esportes 
aquáticos

Lazer e recreação

Energia

Manutenção dos 
ecossistemas

Indústria
Pesca

Turismo
Náutica

Usos da 
Água

Diluição de poluentes

Conservação de 
alimentos

Saúde
Doenças de origem 

hídrica causam 70% 
das internações 
hospitalares no 

mundo

Funções 
terapêuticas

Veículo de 
vetores

Reguladora do clima



O que é gestão das águas?

Rios estaduais e nacionais
Água subterrânea
Por que fazer gestão?

Conflitos

Escassez de 
quantidade e 
qualidade



Maus usos:

desmatamentos (mata ciliar)

ocupação irregular das margens

erosão

retificação

drenagem de banhados

uso abusivo, desperdício

poluição

acidentes

Enchentes

Escassez
Má qualidade

(algas)

Custos 
elevados 

de 
tratamento



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

Seca na Amazônia
Rede Globo de TV – Globo Repórter

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

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



Dificuldades relacionadas
com o acesso à informação

A carência de dados (confiáveis) é uma característica 
comum nos países da região. 

A informação disponível é heterogênea e fragmentada e está
descentralizada. 

Ênfase para parâmetros quantitativos ($$) e não qualitativos 
(indicadores de sustentabilidade).

Dificuldade de comunicação entre o técnico e jornalista. 
Causas?

Assessorias dão ênfase para a direção dos órgãos e não para 
as atividades, projetos e atuação da instituição.

A carência de dados (confiáveis) é uma característica 
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(indicadores de sustentabilidade).

Dificuldade de comunicação entre o técnico e jornalista. 
Causas?
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as atividades, projetos e atuação da instituição.



Exemplo de serviços prestados pelas áreas úmidas 
(banhados, mangues e pantanais):

1.Controle de inundações
As áreas úmidas desempenham uma função crítica no controle das inundações. 
A destruição das planícies inundáveis para destiná-las à agricultura ou ao 
povoamento humano vem reduzindo esta capacidade. A construção de muros 
de contenção e represas nos rios para melhorar o controle das cheias tem, com 
freqüência, o efeito oposto. 

As perdas econômicas ocasionadas pelas inundações de 1998 na China ultrapassaram os 
US$ 32 bilhões.. As cheias de 1993 do Mississipi causaram prejuízos de US$ 12 a 16 bilhões.UU. 
Os 3.800 hectares de áreas úmidas intactas do Rio Charles foram valoradas em US$ 17 
milhões por ano somente em termos de proteção contra inundações.

2. Depuração das águas

As plantas e os solos das áreas úmidas desempenham uma função importante na 
depuração da água eliminando as altas concentrações de nitrogênio e fósforo 
e, em alguns casos, produtos químicos tóxicos. 

Os pântanos de ciprestes da Flórida redução de 98% do nitrogênio e 97% do fósforo que 
entram com as águas residuais evitando que a contaminação chegue às águas 
subterrâneas. Um afluente do Chesapeake (EUA.) foi repovoado com 1.000.000 de ostras 
para "limpar" a água antes que ela chegue à baía do mesmo nome.
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Exemplo de serviços prestados pelas áreas úmidas 
(banhados, mangues e pantanais):

3. Proteção contra a força dos ventos
As áreas úmidas costeiras desempenham uma função crítica em muitas partes do mundo na 
proteção da terra contra as marés de tempestades e outros fenômenos climáticos; reduzem a 
força do vento, das marés e das correntes, e a vegetação costeira contribui para reter 
nutrientes. O último tsunami que afetou a Ásia deixou praticamente intactas as áreas cuja 
vegetação costeira tinha sido preservada.

O valor de um quilômetro de recifes de coral, calculado sobre a base do valor econômico da 
proteção contra tempestades, da pesca e do turismo, oscila entre US$ 137 milhões e cerca de 
US$ 1,2 bilhão em um período de 25 anos.

4. Produtos
No Brasil, cada 1.000.000 de hectares da Reserva de Mamirauá proporciona produtos por um 
valor de US$ 4,4 milhões por ano. O arroz, uma planta de banhado, é o principal alimento de 3 
bilhões de pessoas. O sagu é a principal fonte de carboidratos em alguns países da Ásia.

5. Valor histórico
O sítio Ramsar  do Fiorde de Stavns, na Dinamarca possui notável interesse arqueológico da 
idade de bronze. Mergulhadores descobriram há pouco um templo pré-incaico no fundo do 
Lago Titicaca.

A Convenção Ramsar reconhece como patrimônio da humanidade diversas áreas úmidas ao 
redor do planeta, entre elas o Pantanal brasileiro. Dos 603 sítios Ramsar examinados 
recentemente, mais de 30% tinham relevância arqueológica, histórica, cultural, religiosa, 
mitológica ou artística/criativa no plano local ou nacional, que se somava a seus múltiplos outros 
valores.
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recentemente, mais de 30% tinham relevância arqueológica, histórica, cultural, religiosa, 
mitológica ou artística/criativa no plano local ou nacional, que se somava a seus múltiplos outros 
valores.



Você sabe o que é MACRÓFITA?
E saberia explicar o que significa “as espécies reofílicas serão afetadas 
pela transformação do regime lótico em regime lêntico”?

Tradução: “os peixes de água corrente serão afetados 
na transformação do rio em lago”.

O problema não é exclusivo da área ambiental. Uma 
pesquisa feita pela empresa Computer People, com 
1.000 pessoas que trabalham em escritórios na 
Inglaterra revelou  que 67% dos entrevistados se 
sentem despreparados para lidar com os jargões da 
informática e 56% acham que os profissionais desta área 
falam outro idioma.

E como se comportam os especialistas?



Semana Interamericana da Água

Ponto de partida: 
Disseminação de informações

Incentivar a adoção de 
práticas preventivas

Conscientização de
todos os usuários

Experiência do RS  desde 1994



Metas a atingir
Aumentar a consciência da sociedade sobre a 
importância ambiental e social da água

Promover o conhecimento do Sistema de Gestão 
das Águas 

Difundir informações 
e reforçar a atuação dos 
Comitês de Bacia 



Manifestações 
sociais e

comunitárias

Comunicação
Manifestações 

religiosas

Manifestações 
artísticas

Ação
governamental

Ação
parlamentar

Educação

Linhas de ação



Idéias para construir o entendimento
(WaterReach)

1.  Ensinar/aprender os conceitos-chave sobre recursos hídricos;
2.  Decodificação de terminologia;
3.  Mobilizar os meios de comunicação em torno da problemática da 

água;
4.  Desenvolver novos canais de comunicação→ boa informação →

boas práticas → melhor gestão;
5. Estimular:

Nova cultura sobre a água. Ela é importante para todos

→ a capacitação de jornalistas  sobre a gestão    das águas – a água 
no dia-a-dia das redações;

→ a sensibilização dos especialistas para entenderem as 
necessidades de informação da população – a água no dia-a-dia 
das pessoas.

→ interação entre redes de informação sobre água e redes de 
jornalistas 



Desafios
Contar a história  toda  - causas, eventos, 
conseqüências

Olhar a água em suas múltiplas facetas:

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

Dar ao leitor elementos para reflexão:



Rede Brasileira de Jornalistas Ambientais  -
http://www.jornalismoambiental.jor.br/

Rede Interamericana de 
Recursos Hídricos  
http://brasil.rirh.net/

Aguaonline – www.aguaonline.com.br

RedCalc -
http://www.redcalc.org/

http://www.aguaonline.com.br/


cecyoliveira@aguaonline.com.br

Instituto Brasileiro de Estudos e Ações 
em Saneamento Ambiental e Gestão de 

Recursos Hídricos

http://www.ibeasa.org
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