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A matéria-prima da Sabesp é a água.
Água compreendida de maneira integral,

como elemento vital da sociedade e da biodiversidade,
e recurso de valor econômico para o desenvolvimento,

além de seus valores culturais e espirituais.
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IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Inpe – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

IPCC – Painel Intergovernmental sobre Mudanças Climáticas (Intergovernmental Panel on  

Climate Change)

IPD – Índice de Perdas da Distribuição

ISA – Instituto Socioambiental

LBD – Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

MDS - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

MEC – Ministério da Educação

OMS – Organização Mundial da Saúde

PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais

PM – Prefeitura Municipal

PNB – Produto Nacional Bruto

PNEA – Política Nacional de Educação Ambiental

PNMC – Política Nacional sobre a Mudança do Clima

PNRH – Política Nacional de Recursos Hídricos

PNRS – Política Nacional de Resíduos Sólidos

PURA – Programa de Uso Racional da Água

PVC – Policloreto de Vinila

RGI – Registro Geral do Imóvel

RMSP – Região Metropolitana de São Paulo

Sabesp – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

SAG – Sistema Aquífero Guarani

Seade – Sistema Estadual de Análise de Dados

SEB – Sistema Educacional Brasileiro

Sesan – Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional

SH – Secretaria da Habitação

SIM – Sistema Integrado Metropolitano

SINGREH – Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos

SIWI – Stockholm International Water Institute

SMA – Secretaria do Meio Ambiente

SSRH – Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos

UGRHI – Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos

Unesco – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (United 

Nations Educational, Scientifc and Cultural Organization)

USP – Universidade de São Paulo 

WHO – World Health Organization

UNIDADES DE MEDIDA

cm – Centímetro

g – Grama

kg – Quilograma

L – Litro

m – Metro

mg – Miligrama

mL – Mililitro
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COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA

CBH-ALPA – Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema

CBH-AP – Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe

CBH-AT – Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê

CBH-BPG – Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Pardo/Grande

CBH-BS – Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista

CBH-BT – Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê

CBH-LN – Comitê da Bacia Hidrográfica do Litoral Norte

CBH-MOGI – Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi-Guaçu

CBH- MP – Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema

CBH-PARDO – Comitê da Bacia Hidrográfica do Pardo

CBH-PCJ – Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí

CBH-PP – Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema

CBH-PS – Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul

CBH-RB – Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul

CBH-SJD – Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados

CBH-SM – Comitê das Bacias Hidrográficas da Serra da Mantiqueira

CBH-SMG – Comitê da Bacia Hidrográfica do Sapucaí-Mirim/Grande

CBH-SMT – Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Sorocaba e Médio Tietê

CBH-TB – Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê-Batalha

CBH-TG – Comitê da Bacia Hidrográfica Turvo/Grande

CBH-TJ – Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê-Jacaré

GLOSSÁRIO

AFLUENTE – Ou tributário, qualquer curso de água que deságue em um rio principal, lago ou 

lagoa.

ÁGUA – Fase líquida de um composto químico formado por aproximadamente duas partes de 

hidrogênio e 16 partes de oxigênio, em peso. A natureza contém pequenas quantidades de 

água pesada, gases e sólidos (sobretudo sais) em solução.

ÁGUA DE REÚSO – Água residuária que se encontra dentro dos padrões exigidos para sua 

utilização.

ÁGUA DOCE – Água que ocorre na natureza com baixa concentração de sais ou geralmente 

água de qualidade inferior: água não caracterizada como esgoto, inadequada para usos mais 

exigentes.

ÁGUA POTÁVEL – Água que atende ao padrão de potabilidade (qualidades químicas, físicas e 

biológicas e de suas características de odor e sabor, próprias para consumo humano) determi-

nado pela Portaria MS 2914/11 do Ministério da Saúde.

ÁGUA SALGADA – Água onde a concentração de sais é relativamente elevada (mais de 

10.000mg/L).

APROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL – Uso da água de chuva para finalidades específicas: 

como lavagem de áreas externas,  descargas de vasos sanitários, lavagem de veículos, entre 

outros. É considerada adequada para produzir água potável.

AQUÍFERO – Formação geológica capaz de armazenar e fornecer quantidades significativas de 

água. Representa um reservatório de água subterrânea.

ÁREA – Refere-se a um espaço de terra que se encontra compreendido entre certos limites. 

Neste sentido, uma área é um espaço delimitado por determinadas características geográficas, 

zoológicas, econômicas ou de outro tipo. Leia mais: Conceito de área – O que é, Definição e 

Significado <http://conceito.de/area#ixzz3Par7R2Op>.

ASSOREAMENTO – É o processo de obstrução de rios, canais, lagos, represas por areia, argila 

e/ou outros sedimentos.

ATOR SOCIAL – Indivíduo ou instituição que representa algo para a sociedade, encarna um 

papel, uma ideia, um projeto, uma reivindicação, uma promessa, uma denúncia, dentro de um 

cenário.
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AUTODEPURAÇÃO DA ÁGUA – Processo natural de purificação da água, que reduz a poluição 

orgânica e restitui o oxigênio consumido.

BRAINSTORMING – Dinâmica de grupo usada como uma técnica para resolver problemas 

específicos, desenvolver novas ideias ou projetos, juntar informação e estimular o pensamento 

criativo.

CENÁRIOS – São imagens de futuro configuradas a partir da “combinação coerente de hipóte-

ses” sobre os prováveis comportamentos de variáveis determinantes de um sistema. Trata-se 

da descrição de um futuro – possível, imaginável ou desejável – para um objeto e seu contexto, 

e do caminho ou trajetória que o conecta com a situação de origem. Cenários são estórias sobre 

a maneira como o mundo (ou uma parte dele) poderá se mover e se comportar num horizonte 

de tempo futuro.

CORPO D’ÁGUA – Qualquer rio, córrego, riacho, lago, lagoa, brejo ou aquífero.

DEJETO – Denominação genérica para qualquer tipo de produto residual, excretas, restos, 

resíduos ou lixo.

DESERTIFICAÇÃO – Processo de degradação ambiental que ocorre nas regiões áridas, semi-

áridas e subsumidas secas do globo, resultante de variações climáticas e, principalmente, por 

ação antrópica, com impactos negativos imediatos na qualidade de vida da população.

DIRETRIZES – São as instruções que norteiam o estabelecimento de ações para se alcançar o 

objetivo do Plano (ex.: promover a melhoria da oferta de água em quantidade e qualidade nos 

grandes centros urbanos).

EFLUENTE – Rejeito industrial ou doméstico na forma líquida ou gasosa, lançado no ambiente.

EROSÃO – Desgaste do solo devido ao vento, chuva, ou outras forças da natureza, podendo 

ser acelerado pela ação humana.

ESGOTO DOMÉSTICO – Despejo líquido resultante do uso da água para preparação de ali-

mentos, operações de lavagem e para satisfação de necessidades higiênicas e fisiológicas.

ESGOTO SANITÁRIO – Despejo líquido constituído de esgoto doméstico e industrial, água de 

infiltração e parcela de contribuição pluvial.

GESTÃO DA DEMANDA DE ÁGUA – Conjunto de ações voltadas para a otimização do uso da 

água nos diferentes pontos de consumo.

GESTÃO DA OFERTA DE ÁGUA – Conjunto de ações voltadas para o oferecimento de fontes 

alternativas de água com diferentes níveis de qualidade para atendimento das necessidades 

existentes.

GESTOR DA ÁGUA – Responsável por transformar o comprometimento assumido em conser-

var a água em um plano de trabalho exequível, com o objetivo de alcançar as metas preesta-

belecidas pela organização e por gerenciar a implantação de um programa de conservação de 

água.

HIDRÔMETRO – Denominação genérica de aparelho destinado a medir e indicar a quantida-

de de água que passa em uma tubulação. Os hidrômetros utilizados na rede de distribuição 

de água possuem, normalmente, um mecanismo de relojoaria que registra em um mostrador 

os volumes escoados e ficam instalados em uma estrutura de polietileno ou PVC chamada de 

cavalete.

IMPACTO AMBIENTAL – Alteração provocada ou induzida pelo ser humano, com efeito tempo-

rário ou permanente das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente.

INDICADOR DE CONSUMO – Relação entre o volume de água consumido em um determinado 

período de tempo e o número de agentes consumidores desse mesmo período.

JUSANTE – Ao se considerar o fluxo d’água, o lado para onde se dirige a corrente.

LAGO – Lago, do latim lacus, é uma massa permanente de água que se tenha depositado nas 

depressões de um terreno. A formação de um lago ocorre a partir de falhas geológicas (que dão 

origem à depressão do terreno), da acumulação de morenas glaciares ou da obstrução de um 

vale por causa de avalanchas produzidas nas suas ladeiras. Um lago pode apresentar água 

doce ou salgada, provinda dos rios ou do afloramento das águas freáticas. Aos grandes lagos 

que não têm saída para o mar dá-se o nome de mares fechados, como é o caso do mar Cáspio, 

situado entre a Ásia e a Europa.

LIGAÇÃO PREDIAL – É um conjunto de dispositivos que interliga a canalização distribuidora de 

água e a instalação predial de um edifício. É constituída pelo dispositivo de tomada de água na 

rede pública, ramal predial e hidrômetro (medidor, popularmente chamado de relógio).

MANANCIAL – Reserva de água, de superfície ou subterrânea, utilizada para abastecimento 

humano, animal, industrial ou para irrigação.

MEIO AMBIENTE – Conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, quí-

mica e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas.

MELHORADAS – Corrigidas, aperfeiçoadas.
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META – É a quantificação do que se pretende realizar em um prazo estabelecido  

(ex.: enquadramento de todos os rios de domínio da União até o ano de 2015).

MONTANTE – É a direção a partir de um ponto mais baixo para o mais alto, ao se considerar 

um fluxo d’água.

PADRÃO DE POTABILIDADE – Conjunto de valores máximos permissíveis das característi-

cas de qualidade da água destinada ao consumo humano, conforme determina a portaria MS 

2914/11.

PERDA POR VAZAMENTO VISÍVEL – São volumes perdidos, perceptíveis a olho nu, caracte-

rizados por escoamento ou gotejamento de água.

PERDA – Toda água que escapa do sistema antes de ser utilizada para uma atividade-fim.

PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUA – Conjunto de ações com o objetivo de otimizar 

o consumo de água com a consequente redução do volume dos efluentes gerados, a partir da 

racionalização do uso (gestão da demanda) e da utilização de água com diferentes níveis de 

qualidade para atendimento das necessidades existentes (gestão da oferta), resguardando-se 

a saúde pública e os demais usos envolvidos, gerenciados por um sistema de gestão da água 

adequado.

PROGRAMAS – São as instruções, meios e ações necessárias à realização das diretrizes e à 

obtenção das metas, que ajudarão a enraizar socialmente e difundir as boas práticas de plane-

jamento e gestão dos recursos hídricos (ex.: programa de proteção e recuperação de manan-

ciais).

RAMAL PREDIAL – Tubulação compreendida entre a rede pública e o reservatório, passando 

pelo cavalete (inferior ou, no caso da inexistência deste, do reservatório superior de uma edifi-

cação).

RECICLAGEM DE ESGOTO – Uso de esgoto, recuperado ou não, diretamente no mesmo pro-

cesso, sistema ou unidade geradora do esgoto. 

RECUPERAÇÃO DA ÁGUA – Tratamento ou processamento de esgoto ou água de qualidade 

inferior, tornando-os adequados para usos benéficos.

REÚSO DE EFLUENTES TRATADOS – Utilização de efluentes que foram submetidos a trata-

mento.

REÚSO DE EFLUENTES – Após tratamento adicional: alternativa de reúso direto de efluentes 

tratados que necessitam de sistemas complementares de tratamento para reduzir a concentra-

ção de algum contaminante específico.

REÚSO – Uso de água residuária ou água de qualidade inferior, tratada ou não.

SEDIMENTAÇÃO – Processo de deposição de partículas no leito de um corpo d’água.

SUSTENTABILIDADE – Processo de desenvolvimento por meio da utilização dos recursos natu-

rais que possibilita a satisfação das necessidades humanas, sem comprometer o capital natural 

e sem lesar o direito das gerações futuras de verem atendidas também as suas necessidades.

TRATAMENTO DE ÁGUA – Processo de alteração das características da água de determinado 

manancial, para possibilitar seu uso. Termo geralmente utilizado para designar a conversão da 

água não potável em potável. 

TUBULAÇÃO – Conjunto de componentes formado, basicamente, por tubos, conexões e válvu-

las, destinado à condução de água.

USO DOMÉSTICO DE ÁGUA – Uso da água destinado a atender às necessidades humanas 

(preparação de alimentos, higiene pessoal, cuidado com roupas e objetos domésticos, cuidados 

com a casa, lazer, passatempo e outros, como combate ao fogo e manutenção das instalações 

prediais etc.).

USO EXCESSIVO – Utilização da água em quantidade superior à necessária para o desempe-

nho adequado da atividade consumidora.

USO MENOS NOBRE DA ÁGUA – Uso da água não-potável.

USUÁRIO – Pessoa física ou jurídica que efetivamente utiliza a instalação predial de água fria 

ou quente, ou que responde pelo uso que outros fazem dela, e responsável pelo correto uso da 

instalação e por sua manutenção, podendo delegar esta atividade a outra pessoa física ou jurí-

dica. Recorre ao construtor nos casos em que há problema na qualidade da instalação predial 

de água fria.

VARIÁVEIS – São fenômenos, fatos ou processos que caracterizam um determinado sistema 

(nossas 53 variáveis). Exemplos: crescimento demográfico; extensão territorial de um país; 

meios de transporte mais utilizados; reestruturação industrial; desconcentração das atividades 

econômicas; instabilidade financeira; quantidade água superficial disponível; dinâmica de uso e 

ocupação do solo, etc.
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APRESENTAÇÃO

A Sabesp realiza, há mais de uma década, um amplo trabalho de uso racional da água, 

implementando medidas tecnológicas para a redução do consumo e ações que enfocam mu-

danças comportamentais da população prevendo a escassez da água, além de informar sobre 

a importância da gestão dos recursos hídricos e sobre o ciclo do saneamento.

A compreensão das questões referentes à poluição e degradação é de fundamental impor-

tância para assegurar ações de proteção e preservação dos recursos hídricos, mundialmente 

considerados como um bem escasso e finito.

Este manual oferece ao educador informações atualizadas sobre os temas voltados ao 

meio ambiente, preservação e conservação dos recursos hídricos, com o objetivo de disponibi-

lizar conhecimentos adquiridos pelo corpo de especialistas, instrumentalizando os educadores 

para que, no contexto da vivência escolar e na realidade manifestada regionalmente, possam 

desenvolver atividades multidisciplinares que contribuam na formação dos alunos para que 

compreendam o seu papel como cidadãos, capacitando-os para pensarem e atuarem por si e, 

desta forma, consigam analisar criticamente as ideias que lhes forem apresentadas para pro-

mover as mudanças da realidade social que vivenciam.

As atividades sugeridas pretendem auxiliar o educador na aplicação de conceitos e práti-

cas de economia de água na sala de aula. São atividades simples que permeiam as diversas 

disciplinas do currículo escolar e que podem ser integradas com a educação ambiental como 

componente estratégico de gestão ambiental, desenvolvendo e potencializando capacidades, 

mostrando na prática a importância da preservação dos recursos hídricos e do uso racional da 

água.

1A IMPORTÂNCIA DO PROGRAMA 
DE USO RACIONAL DA ÁGUA - PURA

INTRODUÇÃO

A água é vital para a existência de todos os organismos vivos no planeta. Ela também sus-

tenta os sistemas ecológicos e contribui para os sistemas de produção que mantêm os meios 

de subsistência.

É consenso mundial que a água doce é um bem finito e limitado. Sua falta ou escassez 

causam sérias implicações na sustentabilidade da vida: na cultura humana, na manutenção dos 

ecossistemas e no próprio ciclo hidrológico. Alguns cientistas apontam que, devido às mudan-

ças climáticas, o cenário de escassez dos recursos hídricos agrava-se cada vez mais. Estudos 

realizados pelo Instituto Potsdam para Pesquisa de Impacto Climático – 20131 revelam que as 

mudanças climáticas já estão causando o aumento da escassez de água para consumo em 

todo o mundo e, que até 2100, se as temperaturas médias da Terra subirem cerca de 2ºC, a 

atual meta firmada internacionalmente, cerca de 8% da população mundial, o equivalente a 486 

milhões de pessoas, serão expostas à escassez de água, e as regiões mais atingidas serão 

o Oriente Médio, o norte da África, o sul da Europa e o sudoeste dos Estados Unidos2. Numa 

avaliação global, os estudos estão prevendo que várias regiões não terão a quantidade de água 

necessária para cada pessoa, cerca de 110 litros por dia3. Tais regiões, devido à demanda por 

água, terão que adequar a gestão do recurso a fornecimentos menores, já que a população 

deve crescer significativamente em muitas dessas regiões. Segundo Dieter Gerten, principal 

autor da pesquisa sobre os impactos climáticos, o fator mais relevante desse aumento na es-

cassez de água é a diminuição da precipitação, embora o aumento das temperaturas também 

possa levar a uma maior evapotranspiração da água e, portanto, à diminuição dos recursos.

Atenta às questões referentes à sustentabilidade ambiental e empresarial, a Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) desenvolveu, em 1996, o Programa de 

Uso Racional da Água (PURA), que tem como objetivo atuar na demanda, incentivando a racio-

nalização de seu uso a partir de ações tecnológicas, adoção de medidas de sensibilização e de 

conscientização, promovendo a mudança cultural da população quanto ao desperdício visando 

enfrentar a sua escassez, tendo como seu foco principal as bacias hidrográficas em condições 

críticas de disponibilidade hídrica, principalmente a Bacia do Alto Tietê, onde se localiza o Mu-

nicípio de São Paulo.

1 Disponível em: <https://www.pik-potsdam>. Acesso em novembro 2014.
2 Disponível em: <http://www.institutocarbonobrasil.org.br/noticias2/noticia=735136#ixzz3FyB0BdDK>. Acesso em novembro 2014.
3 Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU) cada pessoa necessita de 3,3m³/pessoa/mês (cerca de 110 litros de água por dia) para 
atender às necessidades de consumo e higiene. Disponível em: <http://www.onu.org.br>. Acesso em novembro 2014.

Os principais benefícios do programa são:

• Prorrogar a vida útil dos mananciais existentes, promovendo a conservação dos recur-
sos hídricos; 

• Promover uma melhor gestão dos recursos hídricos, assegurando o abastecimento da 
população;

• Reduzir investimentos na captação de água, cada vez mais distante dos centros urba-
nos;

• Diminuir o volume de esgotos a serem coletados e tratados;
• Diminuir o consumo de energia elétrica e outros insumos.

Manual_Multiplicador_2017.indd   14-15 3/11/17   15:01



16 17

Como incentivo a essas práticas, o Governo do Estado de São Paulo, por meio do Decreto 

Estadual n.º 45.805 de maio de 2001, instituiu o Programa Estadual de Uso Racional da Água 

Potável no âmbito dos órgãos da administração pública direta, das autarquias, das fundações 

instituídas ou mantidas pelo Poder Público e das empresas cujo capital o Estado detém parti-

cipação majoritária, bem como das demais entidades por ele direta ou indiretamente controla-

das, orientado para obter a redução de 20% do consumo. O Decreto n.º 48.138 publicado em 

outubro de 2003, instituiu medidas de redução de consumo e racionalização do uso de água 

no mesmo âmbito, considerando a necessidade de sensibilizar, orientar e reeducar os agentes 

públicos e privados para que utilizem água de modo racional e eficiente, designando a função 

do multiplicador.

O Município de São Paulo, com base na Lei Estadual, em 28 de junho de 2005 instituiu por 

meio da Lei Municipal n.º 14.018/2005, o Programa de Conservação, Uso Racional e Reúso 

em edificações (regulamentado pelos Decretos n.º 47.279 de maio de 2006 e n.º 47.731 de 

setembro de 2006). Esta lei também estabelece a redução de 20% do consumo e, o Decreto 

n.º 57.829/2012 do Governo do Estado de São Paulo, prevê a implantação deste programa em 

todo território paulista.

As medidas do PURA contemplam, além de intervenções físicas (como a substituição de 

equipamentos hidrossanitários existentes por equipamentos economizadores), ações de sen-

sibilização e formação de profissionais da educação. Esses profissionais desempenharão o 

papel de agentes multiplicadores, controladores e gestores para a manutenção das instalações 

hidrossanitárias das unidades escolares. Terão um papel fundamental para que as ações físicas 

e educacionais atinjam o objetivo de contribuir com a preservação dos recursos hídricos, dimi-

nuindo o consumo sem prejudicar a qualidade do atendimento e eliminando o desperdício e as 

perdas de água por vazamentos.

Economizando 
água você poupa 

a natureza e o seu  
próprio bolso.

“A água de boa qualidade é como a saúde ou a liberdade: só tem valor quando acaba”.
Guimarães rosa

“Se tens que lidar com água, consulta primeiro a experiência, depois a razão”.
Leonardo da Vinci

Fonte: Sabesp.

Neste capítulo será abordada a relação entre o PURA e a educação ambiental, uma vez 

que, as legislações no âmbito federal e estadual preveem no currículo escolar práticas de sus-

tentabilidade voltadas para a preservação do meio ambiente e, especificamente, ao uso racio-

nal da água.

A Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), Lei n.º 9.795/1999, estabelece a “edu-

cação ambiental como sendo um processo pelo qual o indivíduo e a coletividade constroem 

valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltados para a conser-

vação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e 

sua sustentabilidade”.

Segundo a Lei Federal n.º 9.795, de 27 de abril de 1999, a “Educação Ambiental (EA) é 

citada como um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar 

presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em 

caráter formal e não formal4. Incumbe o Poder Público, nos termos dos Artigos 205 e 225 da 

Constituição Federal de 1988, a definir políticas públicas que incorporem a dimensão ambien-

tal”, promovendo a educação ambiental em todos os níveis de ensino e o engajamento da so-

ciedade na conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente.

A Lei Estadual de EA n.º 12.780/2007 complementa e conceitua a educação ambiental de 

maneira mais ampla, preocupada não apenas com o meio ambiente e a natureza, mas ligada 

à qualidade de vida e a questões sociais.5 No texto, a definição de EA engloba “os processos 

permanentes de aprendizagem, formação individual e coletiva para reflexão e construção de 

valores, saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências, visando à melhoria da 

qualidade de vida e uma relação sustentável da sociedade humana com o ambiente que a in-

tegra”. Reforça, também, o conceito de transversalidade na educação formal, orientando sua 

abordagem interdisciplinar e a exploração do tema nas diferentes modalidades de Ensino – 

reconhecendo que EA não deve ser uma disciplina específica, mas inserida no dia-a-dia da 

escola.

4 LEI N.º 9.795, DE 27 DE ABRIL DE 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras 
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm>. Acesso em outubro 2014.
5 LEI N.º 12.780, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2007. Institui a Política Estadual de Educação Ambiental. Disponível em: <http://www.al.sp.gov.
br/repositorio/legislacao/lei/2007/lei-12780-30.11.2007.html>. Acesso em outubro 2014.

2O PURA E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL
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A Lei Federal n.º 11.445/2007, Lei do Saneamento, traz em seu bojo a obrigatoriedade do 

uso racional da água e do desenvolvimento tecnológico, além do aperfeiçoamento de equipa-

mentos e métodos economizadores de água.6 Também, está prevista a promoção da educação 

ambiental voltada para a economia de água para os usuários.

 

A Lei Federal n.º 12.305, de 2 de agosto de 2010, que Institui a Política Nacional de Resídu-

os Sólidos, articulada com a Política Nacional de Educação Ambiental e com a Política Nacional 

de Saneamento Básico, reconhece a Educação Ambiental como um instrumento indispensável 

para a gestão integrada, redução, reutilização e reciclagem de resíduos sólidos. A redução da 

produção de resíduos e o cuidado para que não sejam lançados nos corpos d´água é um fator 

muito importante para a preservação dos recursos hídricos.

O Plano Nacional sobre Mudança do Clima, instituído pelo Decreto n.º 6.263 de 21 de 

novembro de 2007, propõe que, entre as principais ações da Educação Ambiental, estejam a 

gestão e a “implementação de programas de espaços educadores sustentáveis, com readequa-

ção de prédios (escolares e universitários)”, “além da formação de educadores, da inserção da 

temática de mudança do clima nos currículos e nos materiais didáticos”.

Com relação à educação formal, podemos citar um conjunto de leis que, de forma direta ou 

indireta, reconhece o papel transformador e emancipatório da EA, que se torna cada vez mais 

visível diante do atual contexto nacional e mundial em que se evidencia, na prática social, a 

preocupação com as mudanças climáticas, a degradação da natureza, a redução da biodiversi-

dade, os riscos socioambientais locais e globais e as necessidades planetárias. Neste sentido 

podemos citar a Lei Federal n.º 9.394/1996, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

anterior à Lei Federal n.º 9.795/1999, que não é explícita em relação à Educação Ambiental, 

nem às questões ambientais. Os princípios e os objetivos da Educação Ambiental, entretanto, 

coadunam-se com os princípios gerais da educação contidos na LDB, a qual, no Artigo 32, as-

severa que o ensino fundamental terá por objetivo a “formação básica do cidadão mediante: (...) 

II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e 

dos valores em que se fundamenta a sociedade”.7 Ainda, o Artigo 26 prevê, em seu § 1.º, que 

os currículos a que se refere devem abranger, “obrigatoriamente, (...) o conhecimento do mundo 

físico e natural e da realidade social e política, especialmente no Brasil”. O Artigo 43, Inciso III, 

que versa sobre a Educação Superior, estabelece como finalidade dessa etapa “incentivar o 

trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência, da tecno-

logia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolve o entendimento do homem 

e do meio em que vive”.8

6 Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis n.º 6.766 de 19 de dezembro de 1979, 8.036 de 11 de maio de 
1990, 8.666 de 21 de junho de 1993, 8.987 de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei n.º 6.528 de 11 de maio de 1978; e dá outras providências. 
Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em janeiro 2015.
7  Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei n.º 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/
arquivos/pdf/ldb.pdf>. Acesso  em janeiro 2015.
8 Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica/ Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currícu-
los e Educação Integral. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013 – Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=ar-
ticle&id=293&Itemid=810>. Acesso em janeiro 2015.

Quanto às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica elaboradas por equi-

pes de especialistas ligadas ao Ministério da Educação (MEC), têm por objetivo estabelecer 

uma referência curricular e apoiar a revisão e/ou a elaboração da proposta curricular dos Es-

tados ou das escolas integrantes dos sistemas de ensino. As Diretrizes Gerais para Educação 

Básica também integram em sua obra as diretrizes e respectivas resoluções para a Educação 

no Campo, Educação Indígena, Quilombola, Educação Especial para Jovens e Adultos, em Si-

tuação de Privação de Liberdade nos estabelecimentos penais e, para a Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio. Além disso, estão presentes as diretrizes curriculares nacionais para a 

Educação de Jovens e Adultos, Educação Ambiental, Educação em Direitos Humanos, Educa-

ção das Relações Étnico-Raciais, Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.

As diretrizes curriculares nacionais para EA envolve o entendimento de uma educação 

cidadã, responsável, crítica, participativa, em que cada sujeito aprende com conhecimentos 

científicos e com o reconhecimento dos saberes tradicionais, possibilitando tomada de deci-

sões transformadoras, a partir do meio ambiente natural ou construído no qual as pessoas se 

integram. A EA avança na construção de uma cidadania responsável voltada para culturas de 

sustentabilidade socioambiental.

Este mesmo avanço conceitual é percebido na legislação federal e estadual quando defi-

nem os principais papéis da EA e a relaciona à construção de saberes e ao processo de apren-

dizado dos educandos, quando deixa evidente a necessidade de favorecimento ao acesso à 

sociedade a informações claras sobre a realidade socioambiental e estabelece diretrizes para a 

elaboração dos Programas de Educação Ambiental (PEAs).

O momento histórico que vivemos, onde a informação assume um papel relevante no pro-

cesso de formação e de propagação de conceitos na sociedade, a educação representa a pos-

sibilidade de motivar e sensibilizar as pessoas para transformar as diversas formas de participa-

ção na defesa da qualidade de vida. Nesse sentido, cabe destacar que a EA assume cada vez 

mais uma função transformadora, na qual a corresponsabilização dos indivíduos torna-se um 

objetivo essencial para o desenvolvimento sustentável e, neste cenário, o PURA é criado com 

foco na formação de uma nova cultura, um novo olhar para a água, bem essencial à qualidade 

de vida e ameaçada por práticas que esgotam ou poluem as águas superficiais disponíveis para 

o abastecimento público, produção de alimentos e manutenção de ecossistemas.

O Programa de Uso Racional da Água, da forma como foi desenvolvido, pode colaborar e 

somar com os Programas de Educação Ambiental (PEAs) instituídos nas diversas instâncias 

governamentais do Estado de São Paulo, que aborda temas sobre os usos e usuários da água, 

os conflitos e impactos associados a esses usos (conforme a Lei Federal n.º 11.445/2007), Po-

lítica Nacional de Saneamento, a qualidade da água, os papéis dos diferentes atores sociais e 

com os instrumentos do Programa Nacional de Recursos Hídricos.
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Pura e os Temas Transversais

A transversalidade diz respeito, principalmente, à dimensão da didática e, a interdiscipli-

naridade refere-se a uma abordagem epistemológica dos objetos de conhecimento. Ambas se 

fundamentam na crítica de uma concepção de conhecimento que toma a realidade como um 

conjunto de dados estáveis sujeitos a um ato de conhecer isento e distanciado. Ambas apon-

tam à complexidade do real e a necessidade de se considerar a teia de relações entre os seus 

diferentes e contraditórios aspectos.

A interdisciplinaridade questiona a segmentação entre os diferentes campos de conheci-

mento produzidos por uma abordagem que não leva em conta a inter-relação e a influência 

entre eles. Refere-se, portanto, a uma relação entre disciplinas. A transversalidade diz respeito 

à possibilidade de se estabelecer, na prática educativa, uma relação entre aprender sobre a 

realidade e as questões da vida real (aprender na realidade e da realidade).

Na prática pedagógica, interdisciplinaridade e transversalidade alimentam-se mutuamente, 

pois o tratamento das questões trazidas pelos temas transversais expõe as inter-relações entre 

os objetos de conhecimento, de forma que não é possível fazer um trabalho pautado na trans-

versalidade tomando-se uma perspectiva disciplinar rígida. A transversalidade promove uma 

compreensão abrangente dos diferentes objetos de conhecimento, bem como a percepção da 

implicação do sujeito de conhecimento na sua produção, superando a dicotomia entre ambos. 

Por essa mesma via, a transversalidade abre espaço para a inclusão de saberes extraescola-

res, possibilitando a referência a sistemas de significado construídos na realidade dos alunos.

Os temas transversais, portanto, dão sentido social a procedimentos e conceitos próprios 

das áreas convencionais, superando assim o aprender apenas pela necessidade escolar.9

A Transversalidade nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais

A problemática trazida pelos temas transversais está contemplada nas diferentes áreas cur-

riculares. Está presente em seus fundamentos, nos objetivos gerais, nos objetivos de ciclo, nos 

conteúdos e nos critérios de avaliação das áreas. É preciso atentar para o fato de que a possi-

bilidade de inserção dos temas transversais nas diferentes disciplinas (Língua Portuguesa, Ma-

temática, Ciências Naturais, História, Geografia, Arte e Educação Física) não é uniforme, uma 

vez que é preciso respeitar as singularidades tanto dos diferentes temas quanto das disciplinas.

Existem afinidades maiores entre determinadas áreas e determinados temas, como é o 

caso de Ciências Naturais e Saúde ou entre História, Geografia e Pluralidade Cultural, em que 

9 PCN – Temas Transversais págs. 31 e 32. Fonte: Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro081.pdf>. Acesso em agosto 
2014

a transversalidade é fácil e claramente identificável.

Este manual tem como objetivo mostrar possibilidades de colocar em prática o tema “água” 

em todas as etapas do ensino. A partir dos conteúdos e potencialidades inerentes a cada ciclo 

escolar, é possível também propor no ensino a temática meio ambiente para alunos.

Está contido também no tema “água”: seu ciclo, sua composição, seu uso, sua importância, 

bem como o tratamento de questões ambientais e outros temas ligados ao meio ambiente em 

todas as disciplinas, conferindo-lhe diversos olhares. A importância de um projeto interdiscipli-

nar é ampliar o olhar do aluno frente aos questionamentos que se apresentam.

Conhecer o mundo é reconhecer-se no mundo como um participante do convívio social.

Dicas de Leitura

Fonte: Disponível em: <http://www.abrhestagios.com.br/dica-de-leitura-3.not>

Identidades da educação ambiental brasileira

Ministério do Meio Ambiente. Diretoria de Educação Ambiental; Philippe Pomier 

Layrargues (coord.). – Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2004. Disponível 

em: <http://www.mma.gov.br/port/sdi/ea/og/pog/arqs/livro_ieab.pdf>. Acesso em 

janeiro 2015.

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica

Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currículos e 

Educação Integral. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013. Disponível em: <http://portal.

mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=293&Itemid=810>. 

Acesso em janeiro 2015.

“Você há de me perguntar por que tomo conta do mundo. 

É que nasci incumbida.” (in: Água Viva)
ClariCe lispeCtor
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Neste capítulo serão abordados os temas relacionados com o PURA no que tange à manu-

tenção e preservação dos recursos hídricos, tais como: transformação da sociedade humana, 

mudanças climáticas, desmatamento, resíduos sólidos, produção e consumo. Os temas a se-

rem discorridos têm influência direta e indireta na quantidade e qualidade da água.

A presente crise ecológica nos conduz a uma revisão de paradigmas, à reflexão sobre a 

participação do coletivo na construção de um modelo de políticas públicas focadas na susten-

tabilidade do planeta e na preservação de todas as espécies.

Serão apresentados alguns temas que, atualmente, permeiam todos os noticiários e meios 

de comunicação, além de ocupar valioso espaço nos meios acadêmico e científico. Os temas a 

serem abordados são importantes para aqueles que pretendem construir uma sociedade mais 

sustentável, mediante a informação e o conhecimento crítico acerca dos significados de nossas 

atitudes perante o meio natural.

3O PURA E OS TEMAS AMBIENTAIS

Você conhece 
os principais 

problemas 
ambientais 

globais? Já parou para 
avaliar o processo 
de transformação 

das sociedades 
humanas? 

E as 
consequências 

deste processo ao 
meio ambiente?

Sociedade, Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Tecnológico

A relação entre sociedade e meio ambiente vem se afirmando como uma das preocupa-

ções, tanto no campo das políticas públicas quanto na produção de tecnologia e conhecimento. 

Esta relação permeia a questão de como abordar os problemas ambientais, de modo a cami-

nhar rumo às sociedades mais sustentáveis.

Na história da humanidade sempre se extraiu da natureza tudo o que o ser humano ne-

cessitava para sobreviver. O processo de extração se deu no passado e continua ao longo da 

história de maneira direta ou não. 

Contudo, com o advento das sociedades capitalistas e o desenvolvimento industrial, a hu-

manidade tem vivenciado um acelerado processo de transformação e, neste processo, a natu-

reza passa a ser vista como mercadoria, resultando na anarquia da exploração e gestão dos 

bens comuns da humanidade por parte de atores políticos e econômicos orientados por uma 

racionalidade individualista e instrumental que “transnacionaliza países e derruba fronteiras, 

não para atender a valores universais, mas sim para maximizar o aproveitamento dos recursos 

existentes em função do lucro e do poder dos principais agentes econômicos e políticos”.10

Segundo CAPRA (2003), a economia convencional desconhece os conceitos de limites na-

turais, da capacidade de suporte dos ecossistemas, do equilíbrio ecológico e do seu valor. Os 

recursos naturais são vistos como meros instrumentos de estoque de insumos passíveis de mo-

bilização por capital e trabalho. Os fatores de produção, ou seja, o capital, trabalho e recursos 

naturais, podem ser substituídos entre si, denotando que qualquer limite imposto pela natureza 

à atividade econômica poderá, de modo indefinido, ser suplantado pelo progresso científico e 

tecnológico, por meio de novas combinações de capital e trabalho.

As sociedades modernas vêm passando por um brutal processo de expansão da economia 

mundial nas últimas décadas, intermediado pela desestruturação das economias nacionais, ob-

jetivando uma melhor exploração dos recursos naturais a nível global. O ponto nevrálgico deste 

modelo de desenvolvimento se dá a nível socioambiental, dado ao aumento da degradação 

ecológica do planeta muito além das capacidades dos governos em controlá-la, evidenciando 

o que pode ser considerado como um dos maiores problemas da vida contemporânea, que é 

medir se teremos a capacidade de manter as condições da reprodução humana na Terra, per-

mitindo às gerações vindouras condições de habitabilidade no futuro, considerando a herança 

de modelos tecnológicos devastadores e possíveis alternativas a eles. Os seres humanos que 

estão por vir precisam dispor de ar, solo para cultivar e água limpa. Sem isso, as perspectivas 

são sombrias: baixa qualidade de vida, novos conflitos por água, entre outras. O modelo de pro-

dução e o atual padrão de consumo aliados a elementos tecnológicos, são considerados como 

10 Meio Ambiente, Desenvolvimento e Cidadania: Desafios para as Ciências Sociais, 3.ª edição - São Paulo. Editora Cortez: Florianópolis; 
Universidade Federal de Santa Catarina, 2001. Diversos autores.
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os principais responsáveis pelos grandes males causados à natureza. Não há como negar que 

a poluição gerada por veículos e indústrias e a decorrente contaminação das águas e do ar, 

atingiram, em alguns lugares, índices insuportáveis (VIEIRA, 2001). E, de fato, esse fenômeno 

decorre, principalmente, do desenvolvimento tecnológico e do sistema econômico reverenciado 

por grande parte da humanidade.

É necessário que haja alternativas para satisfação das necessidades básicas do ser hu-

mano contemporâneo e, talvez, algumas sugestões sejam acopladas a sistemas elementares 

tecnológicos e ao uso de fontes energéticas renováveis, tecnologias que podem ajudar na sus-

tentabilidade do meio ambiente.

A crise ambiental que a humanidade enfrenta hoje, e que tende a se intensificar no futuro, 

caso os seres humanos não mudem sua relação e interação com o meio, não pode ser atribuída 

somente a elementos externos, como o desenvolvimento tecnológico. Podemos verificar que ao 

longo da história, o ser humano tem se distanciado da Terra e de sua origem, e adotado uma 

relação utilitarista com o meio ambiente.11

Os indivíduos e o meio ambiente podem adaptar-se mutuamente e coevoluir numa dan-

ça contínua, porém, se o desenvolvimento tecnológico e as necessidades de conforto do ser 

humano não respeitarem o processo evolutivo dos ecossistemas, terão como consequência o 

desequilíbrio e os resultados poderão não favorecer a continuidade da espécie humana e dos 

demais seres que habitam o planeta Terra.

Os problemas ambientais, que também são sociais, não podem ser ignorados. Atualmen-

te as mudanças climáticas, decorrentes da ação antrópica e dos ciclos naturais do planeta, 

unificam os diversos problemas ambientais, realizando a associação da inter-relação entre os 

fenômenos e os ciclos de vida. As mudanças climáticas surgem como uma preocupação que 

unifica ideologicamente a sociedade, pois representa um desafio para a continuidade da própria 

espécie humana e, cada vez mais, fica evidente a necessidade do desenvolvimento de tecnolo-

gias menos poluentes e mais econômicas, ao mesmo tempo em que são necessários métodos 

de fiscalização, controle, prevenção, remediação e limpeza de danos ao meio ambiente mais 

eficientes.

O desafio da atualidade não é voltar a viver como os homens primitivos, ou retornar aos 

tempos pré-industriais, pois mesmo estes modelos de sociedade provocavam impactos ambien-

tais em menor grau, em função das tecnologias adotadas para produção de bens de consumo e 

da quantidade populacional. Temos que buscar o equilíbrio entre desenvolvimento tecnológico, 

recuperação e preservação ambiental; encontrar a solução para esta dialética sem nos apoiar-

mos somente na ciência, acreditando que esta poderá dar conta da capacidade de resiliência do 

planeta. A problemática econômico-ecológica deve se sujeitar aos limites da incerteza científica, 

orientando-se pelo princípio da precaução, tão caro àqueles que reconhecem as imperfeições 

11  Capra, Fritjof O PONTO DE MUTAÇÃO. São Paulo: Cultrix, 2003

das empreitadas humanas, sobretudo, ao apreciar que a necessidade de informação sobre 

interações entre a economia e o ecossistema tem como finalidade derradeira, a identificação 

de políticas capazes de mitigar os impactos destrutivos sobre o ambiente e de medidas para a 

realização do bem-estar social.

Os Desafios

Dicas de Leitura e Vídeos

Como construir 
sociedades mais 

sustentáveis, social e 
ambientalmente mais 

justas?

Como podemos 
contribuir para que as 

próximas gerações 
tenham condições 
dignas de vida? 

A Teia da Vida (The web of life), de Fritjof Capra

Propõe a visão de uma interligação ecológica de todos os eventos que ocorrem na Terra 

e da qual fazemos parte, de forma fundamental. O autor defende o conceito de Ecologia 

Profunda - conceito filosófico que vê a humanidade como mais um fio na teia da vida. Cada 

elemento da natureza, inclusive a humanidade, deve ser preservado e respeitado para 

garantir o equilíbrio dos ecossistemas.

Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro, de Edgar Morin

Em 1999, a Unesco solicitou ao filósofo francês Edgar Morin a sistematização de um con-

junto de reflexões que servissem como ponto de partida para se repensar a educação do 

Século XXI.

Preparado a partir do trabalho conjunto de educadores em todo o mundo, o estudo resultou 

no livro “Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro”, que critica as falhas da edu-

cação e propõe novos caminhos para a formação de jovens, futuros cidadãos do mundo.

Vídeo “A História das Coisas” (versão brasileira)

A História das Coisas é um documentário de 20 minutos, direto, passo-a-passo, baseado 

nos subterrâneos de nossos padrões de consumo. O vídeo aborda todo processo de pro-

dução de mercadorias, da extração e produção até a venda, consumo e descarte. Mostra 

como o modelo de produção capitalista afeta comunidades em diversos países, princi-

palmente os mais pobres. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=7qFiGMS-

nNjw>. A História das Coisas revela as conexões entre diversos problemas ambientais e 

sociais e é um alerta pela urgência em criarmos um mundo mais sustentável e justo.

Fonte: Sabesp.
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Mudança Climática

O que ameaça o planeta Terra?

As mudanças climáticas são alterações que ocorrem no clima geral do planeta Terra. Essas 

alterações são acompanhadas a partir das verificações de registros científicos dos valores mé-

dios ou desvios da média, apurados anualmente durante uma escala de tempo e, nas últimas 

décadas, grande parte da comunidade científica vem fazendo alertas sobre as mudanças que 

estão ocorrendo em um ritmo muito mais acelerado, comparado ao passado. Um ritmo que não 

permitirá que muitas espécies tenham tempo de se adaptar às mudanças, correndo o risco de 

extinção.

Pesquisa realizada em 2013 pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, afirma 

que, durante este século, as mudanças climáticas podem acontecer em um ritmo dez vezes 

maior do que qualquer outra alteração no clima dos últimos 65 milhões de anos. Os climatolo-

gistas verificaram que, nas últimas décadas, ocorreu um significativo aumento da temperatura 

média mundial e, as consequências do aquecimento global já podem ser sentidas em diferentes 

partes do planeta. Os cientistas já observam que o aumento da temperatura média do planeta 

tem elevado o nível do mar devido ao derretimento das calotas polares, podendo ocasionar 

o desaparecimento de ilhas e cidades litorâneas densamente povoadas. Neste contexto, há 

previsão de uma frequência maior de eventos extremos climáticos (tempestades tropicais, inun-

dações, ondas de calor, seca, nevascas, furacões e tornados) com graves consequências para 

populações humanas e ecossistemas naturais, podendo ocasionar a extinção de espécies de 

animais e de plantas.

 

A temperatura está mesmo aumentando?

De acordo com um recente relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas (IPCC, 2013), patrocinado pela Organização das Nações Unidas (ONU), as 

mudanças climáticas são “inequívocas” e é “bem provável“ que a humanidade tenha boa 

parte da culpa. Alguns pesquisadores não concordam com isso, em especial quanto ao 

fator humano, mas admitem que a temperatura nas cidades possa estar aumentando 

por causa do seu crescimento. Além disso, o concreto e o aço absorvem o calor do 

Sol com facilidade e, em geral, demoram a esfriar à noite. Mas a temperatura medi-

da nas cidades, segundo os céticos, não reflete o que acontece nas regiões rurais 

e pode distorcer as estatísticas globais.

Em 2007, as mudanças climáticas se tornaram evidentes na Passagem do Noroeste (entre 

Alasca e Rússia) que, pela primeira vez na história ficou completamente desobstruída. “O que 

vimos neste ano comprova que os períodos de degelo estão ficando mais longos”, disse um 

cientista-sênior do Centro Nacional de Dados sobre os Gelos e as Neves, dos Estados Unidos.

No caso do Brasil, foi instituída a Política Nacional sobre a Mudança do Clima (PNMC), por 

meio da Lei n.º 12.187/2009, que define o compromisso nacional de adoção de ações de miti-

gação com vistas a reduzir as emissões de gases de efeito estufa12. 

 

O Efeito Estufa: essencial para a vida

Um dos motivos para as mudanças climáticas é a intensificação do efeito estufa, fenômeno 

natural essencial para a vida na Terra. Gases como dióxido de carbono, óxido nitroso, metano e 

vapor de água contribuem para esse fenômeno. A concentração desses gases na atmosfera au-

mentou de modo significativo nos últimos 250 anos, desde o início da Revolução Industrial com 

o aumento no uso de combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo. Outra possível causa 

da intensificação do efeito estufa é o aumento da quantidade de animais de criação, pois seus 

processos digestivos produzem metano e óxido nitroso13. Alguns pesquisadores mencionam 

outras causas do aquecimento que, segundo eles, ocorreram antes que as pessoas pudessem 

influenciar o clima.

Saiba mais

O que é o Efeito Estufa

12 Fonte: LEI N.º 12.187, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) e dá outras providên-
cias. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm>. Acesso em março 2015.
13 Fonte: Disponível em: <http://www.institutocarbonobrasil.org.br>. Disponível em: Changes in Ecologically Critical Terrestrial Climate Condi-
tions, Science. Acesso em outubro 2014.

Autor do infográfico: Luciano Marani, doutor em Geofísica Espacial e pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).
Fonte: Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br/geografia/fundamentos/quais-consequencias-boas-efeito-estufa-488078.shtml>. 
Acesso em fevereiro 2015.                                                                        

Manual_Multiplicador_2017.indd   26-27 3/11/17   15:01



28 29

A ciência a favor do ser humano

Se a temperatura da Terra está aumentando, 
que efeito isso terá sobre nós e o meio ambiente?

É difícil fazer previsões exatas. Mas, hoje em dia, os cientistas podem usar computadores, 

componentes eletrônicos (equipamentos capazes de medir a variação da temperatura da Terra, 

dos oceanos, emissão de gases, etc.) e programas de simulação digital do sistema climático, 

nos quais são introduzidas por informações científicas como as leis da Física, dados climáticos 

e os fenômenos naturais que influenciam o clima.

Essas simulações permitem que os cientistas façam experiências climáticas, alterem os 

dados, a quantidade de energia emitida pelo Sol, para ver como isso afeta o gelo polar, a tem-

peratura do ar e do mar, o índice de evaporação, a pressão atmosférica, a formação de nuvens, 

o vento e a chuva. Conseguem simular erupções vulcânicas e analisar o efeito que a poeira 

vulcânica tem sobre o clima e podem examinar os efeitos do desmatamento, da forma como o 

solo é usado, do crescimento populacional, das mudanças nas emissões dos gases de efeito 

estufa e, assim por diante.

Os cientistas esperam que essas simulações aos poucos se tornem mais exatas e confi-

áveis. O IPCC 2013 examinou seis cenários simulados por computador, que variam desde a 

produção irrestrita de gases de efeito estufa até as restrições atuais e, por fim, simulou situa-

ções com restrições mais rígidas. Cada uma dessas simulações produz reações climáticas e 

ambientais diferentes.14

À luz dessas previsões, os analistas recomendam várias medidas, incluindo limites obriga-

tórios nas emissões de combustíveis fósseis (principalmente o petróleo e o carvão), multas para 

infratores, maior utilização de tecnologias que não danifiquem o meio ambiente e Educação 

Ambiental em todos os setores da sociedade.

Saiba mais
• Universidade do Estado de São Paulo, ©2006 LaQA - Laboratório de Química 

Ambiental. Disponível em: <http://www.usp.br/qambiental/tefeitoestufa.htm>;

• Disponível em: <http://www.institutocarbonobrasil.org.br/mudancas_climaticas/

efeito_estufa>;

• Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/clima/

item/195-efeito-estufa-e-aquecimento-global>;

• IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change. Disponível em: <http://

www.ipcc.ch/>;

• Disponível em: <http://agencia.fapesp.br/quinto_relatorio_do_ipcc_mostra_in-

tensificacao_das_mudancas_climaticas/17944/>.

14 Câmbio Climático 2013 Base de ciência física. Disponível em: <http://www.ipcc.ch/news_and_events/docs/ar5/ar5_wg1_headlines_
es.pdf>. Acesso em janeiro 2015. 

Tratados e Convenções

 Rio+20

A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, teve 

como objetivo a renovação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável, por 

meio da avaliação do progresso e das lacunas na implementação das decisões adotadas pelas 

principais cúpulas sobre o assunto e do tratamento de temas novos e emergentes. Alguns dos 

temas tratados foram: o desenvolvimento sustentável da economia, a busca pela diminuição/

eliminação da pobreza, a importância e os processos da Economia Verde, etc.

A Rio+20 foi precedida pela Eco 92, conferência que estabeleceu como meta a manutenção 

da paz entre os países e seus povos para fortalecimento e desenvolvimento das economias, 

principalmente dos países subdesenvolvidos. O documento gerado foi ratificado pela Assem-

bleia Geral da ONU em 12 de agosto de 1992 e se tornou uma referência na discussão ambien-

tal mundial. Após a Eco 92, aconteceu o Fórum Rio+5, no qual surgiu a Carta da Terra, criada 

para promover a transição para formas de vida mais sustentáveis e buscar uma sociedade mais 

justa fundamentada numa cultura de paz.

Em 2002, em Johannesburg, foi realizada a Rio+10, na qual foi redigida a Declaração de 

Johannesbug para o Desenvolvimento Sustentável e um Plano de Implementação das metas 

estabelecidas, principalmente, em relação ao acesso à saúde e ao saneamento básico das po-

pulações mais carentes do mundo.15

Saiba mais
Disponível em:

• <http://www.rio20.gov.br/>; 

• <www.itamaraty.gov.br/relatorio-rio20>;

• <www.ambiente.sp.gov.br>.

 Agenda 21

Famosa por seu slogan Think global, act local (Pense global, aja local), a Agenda 21 é um 

plano de ação composto por 40 capítulos, resultado das conferências socioambientais realiza-

das nos últimos 20 anos. Entregue à sociedade, é utilizada como um guia pelas mais diversas 

comunidades para desenvolver e fortalecer sua população e economias de forma sustentável, 

tanto para a preservação do ser humano como da natureza.

Além disso, a Agenda pretende dar soluções para os problemas atuais e preparar a socie-

dade para os desafios do novo século, refletindo o consenso mundial, tanto da sociedade civil 

quanto de seus governos, no que diz respeito ao desenvolvimento e cooperação ambientais.

15 Fonte: Disponível em: <http://www.rio20.gov.br>. Acesso em janeiro 2014.
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Saiba mais 
Disponível em:

• <http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21>;

• <www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/agenda21.pdf>;

• <www.agenda21local.com.br/>.

 Tratado Internacional de Educação Ambiental

O Tratado Internacional de Educação Ambiental para So-

ciedades Sustentáveis e Responsabilidade Global é um do-

cumento elaborado por pessoas de vários países do mundo, 

publicado durante a Conferência das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD). Tornou-se a 

Carta de Princípios da Rede Brasileira de Educação Ambiental 

e das demais redes de EA nela entrelaçadas, e subsidia tam-

bém o Programa Nacional de Educação Ambiental, do Órgão 

Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental (Ministério do Meio Ambiente e Ministério 

de Educação e Cultura).

O Tratado de Educação Ambiental Para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Glo-

bal é um dos documentos gerados durante a Eco-92 que ainda se mantém como prática inspi-

radora para os dias de hoje.

Princípios da Educação para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global

1. A educação é um direito de todos; somos todos aprendizes e educadores;

2. A Educação Ambiental deve ter como base o pensamento crítico e inovador, em qualquer 

tempo ou lugar, em seus modos formal, não-formal e informal, promovendo a transformação e 

a construção da sociedade;

3. A Educação Ambiental é individual e coletiva. Tem o propósito de formar cidadãos com 

consciência local e planetária, que respeitem a autodeterminação dos povos e a soberania das 

nações;

4. A Educação Ambiental não é neutra, mas ideológica. É um ato político;

5. A Educação Ambiental deve envolver uma perspectiva holística, enfocando a relação 

entre o ser humano, a natureza e o universo de forma interdisciplinar;

6. A Educação Ambiental deve estimular a solidariedade, a igualdade e o respeito aos direi-

tos humanos, valendo-se de estratégias democráticas e da interação entre as culturas;

7. A Educação Ambiental deve tratar as questões globais críticas, suas causas e inter-rela-

ções em uma perspectiva sistêmica, em seu contexto social e histórico. Aspectos primordiais re-

lacionados ao desenvolvimento e ao meio ambiente, tais como: população, saúde, paz, direitos 

humanos, democracia, fome, degradação da flora e fauna, devem se abordados dessa maneira;

8. A Educação Ambiental deve facilitar a cooperação mútua e equitativa nos processos de 

decisão, em todos os níveis e etapas;

9. A Educação Ambiental deve recuperar, reconhecer, respeitar, refletir e utilizar a história 

indígena e culturas locais, assim como promover a diversidade cultural, linguística e ecológica. 

Isto implica uma visão da história dos povos nativos para modificar os enfoques etnocêntricos, 

além de estimular a educação bilíngue;

10. A Educação Ambiental deve estimular e potencializar o poder das diversas populações, 

promovendo oportunidades para as mudanças democráticas de base que estimulem os setores 

populares da sociedade. Isto implica que as comunidades devem retomar a condução de seus 

próprios destinos;

11. A Educação Ambiental valoriza as diferentes formas de conhecimento. Este é diversifi-

cado, acumulado e produzido socialmente, não devendo ser patenteado ou monopolizado;

12. A Educação Ambiental deve ser planejada para capacitar as pessoas a trabalharem 

conflitos de maneira justa e humana;

13. A Educação Ambiental deve promover a cooperação e o diálogo entre indivíduos e insti-

tuições, com a finalidade de criar novos modos de vida, baseados em atender às necessidades 

básicas de todos, sem distinções étnicas, físicas, de gênero, idade, religião ou classe;

14. A Educação Ambiental requer a democratização dos meios de comunicação de massa 

e seu comprometimento com os interesses de todos os setores da sociedade. A comunicação é 

um direito inalienável e os meios de comunicação de massa devem ser transformados em um 

canal privilegiado de educação, não somente disseminando informações em bases igualitárias, 

mas também promovendo intercâmbio de experiências, métodos e valores;

15. A Educação Ambiental deve integrar conhecimentos, aptidões, valores, atitudes e ações. 

Deve converter cada oportunidade em experiências educativas de sociedades sustentáveis;

16.  A Educação Ambiental deve ajudar a desenvolver uma consciência ética sobre todas as 
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formas de vida com as quais compartilhamos este planeta, respeitar seus ciclos vitais e impor 

limites à exploração dessas formas de vida pelos seres humanos.16

Saiba mais
Disponível em:

• <http://forumearebea.org/tratado-de-educacao-ambiental-para-sociedades-sustenta-

veis-e-responsabilidade-global/>;

• <http://www.pr.gov.br/meioambiente/educ_tratado.shtml>, com os 16 princípios e a car-

ta da Terra.

 Protocolo de Kyoto

O Protocolo de Kyoto é um tratado internacional que visa por em prática o que foi estabe-

lecido na Convenção do Clima, em 1994. Tem como objetivo fazer com que os países desen-

volvidos assumam o compromisso de reduzir a emissão de gases que agravam o efeito estufa, 

para aliviar os impactos causados pelas mudanças climáticas. Além disso, são realizadas dis-

cussões para estabelecer metas e criar formas de desenvolvimento que não sejam prejudiciais 

ao planeta.

A ideia começou em 1988 na Toronto Conference on the Changing Atmosphere, no Cana-

dá. Desde então aconteceram várias outras conferências sobre o Meio Ambiente e clima, até 

que foi discutida e negociada a criação do Protocolo de Kyoto, no Japão, em 1997, porém, ape-

nas ratificado em 1999 e colocado em vigor em 2005, visto que necessitava da participação de 

55 países, tendo a Rússia ratificado sua participação apenas em 2004.

Um dos países mais resistentes ao Protocolo foram os Estados Unidos, que durante o go-

verno de George W. Bush, negaram-se a assiná-lo sob a alegação de que os compromissos es-

tipulados teriam um impacto negativo sobre o desenvolvimento e economia norte-americanos. 

É importante ressaltar que os Estados Unidos, um dos principais países emissores de ga-

ses do efeito estufa do mundo, não ratificou o Protocolo de Kyoto. No entanto, continuam tendo 

responsabilidades e obrigações definidas pela Convenção sobre Mudanças Climáticas.

O Protocolo de Kyoto expirou em 2012. A Organização das Nações Unidas inseriu uma 

emenda prorrogando o Protocolo até 2020, para que novos acordos e compromissos fossem 

feitos e dando mais tempo para que todos pudessem cumpri-los, porém hoje apenas 36 países 

participam e seguem as metas da Convenção do Clima. Entre eles estão: países da União Eu-

ropeia, Bric (Brasil, Rússia, Índia e China), Noruega e Austrália, entre outros.

16  Fonte: Disponível em: <http://www.pr.gov.br/meioambiente/educ_tratado.shtml>, 16 princípios e a Carta da Terra. Acesso em fevereiro 
2013.

Saiba mais
Disponível em:

• Protocolo de Kyoto: <http://unfccc.int/>;

• <www.greenpeace.org.br/clima/pdf/protocolo_kyoto.pdf>;

• <www.institutocarbonobrasil.org.br/mercado_de.../protocolo_de_quioto>.

 Semana Mundial da Água

Desde 1991 acontece na cidade de Estocolmo, na Su-

écia, a Semana Mundial da Água, um encontro anual em 

que se discute as questões mais urgentes relacionadas à 

água no planeta. Organizada pelo Instituto Internacional 

da Água de Estocolmo (SIWI), reúne especialistas, profis-

sionais, decisores e líderes de todo o mundo para trocar ideias, novos pensamentos, promover 

e desenvolver soluções. É uma plataforma de mais de 200 organizações colaborando para 

convocar eventos sobre as questões da água e do desenvolvimento. Os indivíduos de todo o 

mundo também apresentam suas descobertas nas oficinas científicas.

Encontros desse porte e em nível global mostram a importância que o tema água vem ad-

quirindo para a sobrevivência do planeta. Água é um bem universal, sem fronteiras e absoluta-

mente imprescindível para a vida.17

17  Fonte: Disponível em: <http://www.worldwaterweek.org/>. Acesso em janeiro 2015.

A 20.ª edição da Conferência das Partes da Convenção, Quadro da 

ONU sobre Mudança do Clima, a COP 20, foi realizada em dezembro de 

2014, em Lima,  Peru. Durante o evento, foi elaborado o “Chamamento de 

Lima para a Ação sobre o Clima”, um documento com os elementos básicos 

para o novo acordo global que substituirá Kyoto, previsto para ser aprovado 

durante a COP 21, que será realizada no final de 2015, em Paris.

Um dos principais motivos para que Protocolo de Kyoto seja substituído 

foi a falta de adesão de alguns países: Japão, Rússia, Canadá, Nova Ze-

lândia e os EUA (principal emissor mundial de emissões de gases do efeito 

estufa na época, os Estados Unidos – hoje na 2.ª posição, atrás da China). 

Além disso, destaca-se a falta de exigência de redução de emissões para as 

nações em desenvolvimento e possíveis prejuízos para a economia e, tam-

bém, a isenção de metas para os países não-industrializados, que acabou 

tornando-se um dos pontos polêmicos que envolveram o Protocolo.

Fonte: Disponível em: <http://observador.pt/2014/12/14/substituto-do-protocolo-de-quioto-adiado-para-pa-
ris-2015/>. Acesso em março 2015.

Substituto do Protocolo de Kyoto adiado para Paris 2015
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 Carta da Terra

A Carta da Terra é uma declaração de princípios éticos 

fundamentais para a construção, no Século XXI, de uma so-

ciedade global justa, sustentável e pacífica. Busca inspirar 

todos os povos a um novo sentido de interdependência glo-

bal e responsabilidade compartilhada voltadas para o bem-

-estar de toda a família humana, da grande comunidade da 

vida e das futuras gerações. É uma visão de esperança e 

um chamado à ação.

A Carta da Terra se preocupa com a transição para maneiras sustentáveis de vida e desen-

volvimento humano sustentável. Integridade ecológica é um tema maior. Entretanto, a Carta da 

Terra reconhece que os objetivos de proteção ecológica, erradicação da pobreza, desenvolvi-

mento econômico equitativo, respeito aos direitos humanos, democracia e paz são interdepen-

dentes e indivisíveis. Consequentemente, oferece um novo marco, inclusivo e integralmente 

ético, para guiar a transição para um futuro sustentável.

A Carta da Terra é resultado de uma década de diálogo intercultural, em torno de objetivos 

comuns e valores compartilhados. O projeto Carta da Terra começou como uma iniciativa da 

ONU, mas se desenvolveu e foi finalizada como uma iniciativa global da sociedade civil. Em 

2000 a Comissão da Carta da Terra, uma entidade internacional independente, concluiu e divul-

gou o documento como a carta dos povos.

A redação da Carta da Terra envolveu o mais inclusivo e participativo processo associado 

à criação de uma declaração internacional. Esse processo é a fonte básica de sua legitimidade 

como um marco de guia ético. A legitimidade do documento foi fortalecida pela adesão de mais 

de 4.500 organizações, incluindo vários organismos governamentais e organizações internacio-

nais.  

À luz desta legitimidade, um crescente número de juristas internacionais reconhece que 

a Carta da Terra está adquirindo um status de lei branca (soft law). Leis brancas, como a De-

claração Universal dos Direitos Humanos, são consideradas como moralmente, mas não juri-

dicamente obrigatórias para os Governos de Estado, que aceitam subscrevê-las e adotá-las e, 

muitas vezes, servem de base para o desenvolvimento de uma lei stritu senso (hard law).

Neste momento em que é urgentemente necessário mudar a maneira como pensamos e 

vivemos, a Carta da Terra nos desafia a examinar nossos valores e a escolher um melhor ca-

minho. Alianças internacionais são cada vez mais necessárias e, a Carta nos encoraja a buscar 

aspectos em comum em meio à nossa diversidade e adotar uma nova ética global, partilhada 

por um número crescente de pessoas por todo o mundo. Num momento onde educação para 

o desenvolvimento sustentável tornou-se essencial, este documento oferece um instrumento 

educacional muito valioso.18

Impactos ambientais

Impacto ambiental é uma mudança no meio ambiente causada pelas atividades do ser 

humano. Esse impacto pode ser positivo ou negativo: a recuperação de rios e matas tem um 

impacto ambiental positivo, e o negativo representa uma quebra no equilíbrio ecológico que 

provoca graves prejuízos ao meio ambiente. No entanto, o impacto negativo pode ser resultado 

de acidentes naturais: a erupção de vulcão pode provocar poluição atmosférica. Mas devemos 

dar cada vez mais atenção aos impactos causados pela ação humana. Quando dizemos que o 

ser humano causa desequilíbrios, estamos falando do sistema produtivo construído pela huma-

nidade ao longo de sua história.19  

Um impacto ocorrido em escala local também pode ter consequências em escala global. 

Por exemplo, a devastação de florestas tropicais por queimadas para a introdução de pasta-

gens pode provocar desequilíbrios nesses ecossistemas naturais. Mas a emissão de gás carbô-

nico como resultado da combustão das árvores vai colaborar para o aumento da concentração 

desse gás na atmosfera, agravando o efeito estufa. Assim, os impactos localizados, ao se so-

marem, acabam tendo um efeito também em escala global.

18 Fonte: Disponível em: <http://www.cartadaterrabrasil.org/>. Acesso em janeiro 2015.
19 Fonte: O Desenvolvimento Sustentável: relatório do Brasil, para a conferência das Nações Unidas Sobre Meio Ambiente e o Desenvolvi-
mento – Rio 92.

Fonte: Disponível em: <http://n.i.uol.com.br/ultnot/album/110902incendio_Texas_f_011.jpg>. Acesso em março 2015.
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Principais impactos decorrentes de atividades 
econômicas

ATIVIDADE IMPACTO

Cimento e cerâmica

Emissão de pó de cimento, NO
X
, CO

2
, cromo, chumbo, CO. Na cerâmica, 

emissões de silício, SO
2
, NO

X
 e compostos fluorados; Emissões de água 

de processo contaminada por óleos e metais pesados; Extração de maté-

rias-primas; Contaminação do solo com metais e problemas derivados do 

depósito de resíduos.

Mineração e produção de carvão

Emissões de pó da extração, armazenamento e transporte do carvão. Emis-

sões de CO e SO
2
 da combustão dos depósitos de resíduos. Emissões de 

CH
4
 de formações subterrâneas. Contaminação das águas superficiais e 

subterrâneas por águas de minas muito salinizadas ou muito ácidas. Des-

truição e erosão da superfície terrestre. Afundamento dos solos situados 

sobre as minas.

Refinarias e  produtos petrolíferos

Emissões de SO
2
, NO

X
, sulfeto de hidrogênio, HC, benzeno, CO, CO

2
, par-

tículas sólidas, mercaptanos, compostos orgânicos tóxicos, odores, risco de 

explosão e fogo.

Papel e polpa de papel

Emissões de SO
2
, NO

X
, CO, CO

2
, CH

4
, sulfeto de hidrogênio, mercaptanos, 

compostos clorados, dioxinas, uso de grande quantidade de água nos pro-

cessos, emissões de sólidos em suspensão, matéria orgânica, substâncias 

orgânicas cloradas.

Construção de rodovias
Grandes migrações e grandes êxodos. Propagação de doenças endêmicas; 

Explosão demográfica e todas as consequências do processo.

Garimpo de ouro

Assoreamento e erosão nos cursos d’água. Poluição das águas, aumen-

to da turbidez e metais pesados; Formação de núcleos populacionais com 

grandes problemas sociais; Degradação das paisagens; Degradação da 

vida aquática com consequências diretas sobre a pesca e a população.

Grandes projetos  agropecuários

Desmatamento de áreas nativas e grandes queimadas. Drenagens – ero-

são, alteração da vazão dos cursos d’água, assoreamento. Monocultura 

extensiva – desequilíbrio ecológico; Uso de grandes quantidades de agrotó-

xicos – poluição das águas; Uso de mecanização intensiva – compactação 

do solo.

Pesca predatória

Diminuição dos estoques pesqueiros.

Desequilíbrio ecológico. 

Risco de extinção de algumas espécies

Atividades consumidoras de ma-

deiras como matéria-prima 

(serrarias e mobiliário)

Desmatamentos; Destruição da flora e da fauna.

Expansão urbana desordenada
Destruição de nascentes de cursos d’água; Destruição da paisagem. Polui-

ção por falta de saneamento básico; Destruição da rede de drenagem.

Usinas hidrelétricas
Impacto cultural. Impacto socioeconômico. Inundação de áreas florestais, 

agrícolas, vilas etc. Impacto sobre a flora, fauna e ecossistemas adjacentes.

Polos industriais e/ou grandes in-

dústrias

Poluição do ar, água e solo. Ameaça a ecossistemas. Conflito industrial x 

turismo x pesca x lazer.

Fonte: WHO. Health and environment in sustainable development: five years after the Earth Summit. Geneva: Who/EHG/07.08, 1997.

Lixo: Problema ou Solução?

A preocupação com os resíduos vem sendo discutida há algumas 

décadas nas esferas nacional e internacional, devido à expansão da 

consciência coletiva com relação ao meio ambiente. Assim, a com-

plexidade das atuais demandas ambientais, sociais e econômicas 

induz a um novo posicionamento dos três níveis de governo, da 

sociedade civil e da iniciativa privada.

Em agosto de 2010 houve a aprovação da Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (PNRS), envolvendo os três entes federados – 

União, Estados e Municípios, o setor produtivo e a sociedade em 

geral – na busca de soluções para os problemas na gestão resíduos sólidos que compro-

metem a qualidade de vida dos brasileiros. Baseada no conceito de responsabilidade com-

partilhada, a sociedade como um todo – cidadãos, governos, setor privado e sociedade civil 

organizada – passou a ser responsável pela gestão ambientalmente adequada dos resíduos 

sólidos. Agora o cidadão é responsável não só pela disposição correta dos resíduos que gera, 

mas também é importante que repense e reveja o seu papel como consumidor; o setor privado, 

por sua vez, fica responsável pelo gerenciamento ambientalmente correto dos resíduos sólidos, 

pela sua reincorporação na cadeia produtiva e pelas inovações nos produtos que tragam bene-

fícios socioambientais, sempre que possível; os governos federal, estaduais e municipais são 

responsáveis pela elaboração e implementação dos planos de gestão de re-

síduos sólidos, assim como dos demais instrumentos previstos na PNRS.

A busca por soluções na área de resíduos reflete a demanda da 

sociedade que pressiona por mudanças motivadas pelos elevados 

custos socioeconômicos e ambientais. Se manejados adequadamen-

te, os resíduos sólidos adquirem valor comercial e podem ser utiliza-

dos em forma de novas matérias-primas ou novos insumos.

A implantação de um Plano de Gestão trará reflexos positivos no 

âmbito social, ambiental e econômico, pois não só tende a diminuir o consumo dos 

recursos naturais, como proporciona a abertura de novos mercados, gera trabalho, emprego e 

renda, conduz à inclusão social e diminui os impactos ambientais provocados pela disposição 

inadequada dos resíduos.20 

20  Fonte: Disponível em: <http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/residuos-solidos>. Acesso em janeiro 2014.

A cada 100 toneladas 
de plástico reciclado, 

economiza-se 
1 tonelada de petróleo.

Fonte: Disponível em: 
<http://www.wwf.org.br/?uNewsID=14001>.  

Acesso em março 2015.

A cada 1 tonelada 
de papel reciclado 

economiza-se 10.000 litros 
de água e evita-se o corte 

de 17 árvores.

Fonte: Disponível em: <http://www.wwf.
org.br/?uNewsID=14001>. 
Acesso em março 2015.

Disponível em <https://projetoescolafloresta.wor-
dpress.com/2012/10/02/voce-sabe-o-que-signifi-
cam-os-4-rs/>. Acesso em março 2015. 
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Saiba mais

Pegada Ecológica

Você já parou para pensar que a forma como vivemos deixa marcas no meio ambiente? É 

isso mesmo, nossa caminhada pela Terra deixa “rastros”, “pegadas”, que podem ser maiores 

ou menores, dependendo de como caminhamos. De certa forma, essas pegadas dizem muito 

sobre quem somos!

A partir das pegadas deixadas por animais na mata podemos conseguir muitas informações 

sobre eles: peso, tamanho, força, hábitos e inúmeros outros dados sobre seu modo de vida.

Com os seres humanos, acontece algo semelhante. Ao andarmos na praia, por exemplo, 

podemos criar diferentes tipos de rastros, conforme a maneira como caminhamos, o peso que 

temos, ou a força com que pisamos na areia.

Se não prestamos atenção no caminho, ou aceleramos demais o passo, nossas pegadas 

se tornam bem mais pesadas e visíveis. Porém, quando andamos num ritmo tranquilo e esta-

mos mais atentos ao ato de caminhar, nossas pegadas são suaves. Assim é também a “Pegada 

Ecológica”. Quanto mais se acelera nossa exploração do meio ambiente, maior se torna a mar-

ca que deixamos na Terra. O uso excessivo de recursos naturais, o consumismo exagerado, 

a degradação ambiental e a grande quantidade de resíduos gerados são rastros deixados por 

uma humanidade que ainda se vê fora e distante da Natureza.

Calculando a pegada ecológica

Se o educador quiser calcular a pegada ecológica com os alunos, está disponível em: 

<http://www.suapegadaecologica.com.br/>.

É possível baixar uma cartilha produzida pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(Inpe) que aborda o tema de forma lúdica e apresenta atividades relacionadas, disponível em:  

<http://www.inpe.br/noticias/arquivos/pdf/Cartilha%20-%20Pegada%20Ecologica%20-%20

web.pdf>.

Faça o teste e descubra qual o impacto do seu estilo de vida para o planeta: 
<www.wwf.org.br/wwf_brasil/pegada_ecologica/>

Vídeos 
Disponível em:

• Instituto Akatu – Consciente coletivo 1, 4 e 9 <http://www.akatu.org.br/Temas/

Consumo-Consciente>;

• The Story of Stuff (A História das Coisas), <http://storyofstuff.org/movies/story-

-of-stuff/>;

• The Story of the Bottled Water  (História da Água Engarrafada).

Atividade 1

Título: Aquecimento global

Conteúdo: Esta atividade trabalha o tema “Aquecimento Global”, um problema discutido 

amplamente na mídia. Nesta atividade os alunos devem pesquisar sobre como as mudanças 

climáticas podem afetar o ciclo hidrológico do planeta, na produção de alimentos e nos ecos-

sistemas brasileiros. O educador pode construir e aplicar o conceito de interdependência dos 

elementos da natureza.

Recursos: Filme Greenpeace Brasil – “Mudanças do clima, mudanças de vidas”, disponível 

em: <https://www.youtube.com/watch?v=Bm0KJeS3miY> ou “Mudanças Climáticas” Inpe vide-

oseduc. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ssvFqYSlMho>.

Procedimento: 

Apresentar o filme e, na sequência, discutir com os alunos as seguintes questões:

1. Com o aquecimento global, quais as consequências para a fauna e flora? 

2. Como o aquecimento global pode afetar a produção de alimentos e o ciclo hidrológico? 

3. A queima de combustíveis fósseis é responsável pela intensificação do efeito estufa? 

Tal fato pode agravar as alterações climáticas? 

4. Quais impactos o aquecimento global pode causar nos ecossistemas? 

5. Quais atividades humanas podem acelerar o aquecimento global? 

6. Proponha uma roda de diálogo a partir da questão: o que é possível fazer para evitar  

o aquecimento global e suas consequências?

Discutir a necessidade de mudança de comportamento, principalmente quanto ao consumo 
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de bens industrializados, pelo impacto gerado ao meio ambiente no processo de extração de 

matéria-prima. Também podem ser trabalhadas com os alunos, quais as atitudes que podem 

ser adotadas para reduzir a emissão de gases refletindo na diminuição do aquecimento da 

Terra. Os educadores podem observar o nível de percepção e conhecimento dos alunos e a 

necessidade de aprofundamento do tema.

Atividade 2

Título: Percepção Ambiental

Conteúdo: Para a formação de cidadãos que se preocupem e atuem de maneira significati-

va na preservação ambiental, é necessário que sejam desenvolvidos trabalhos que contribuam 

para a percepção do meio ambiente, que o influenciam no meio social e que é indispensável ao 

seu sustento, incluindo solo, clima, água, nutrientes e outros organismos. Porém, este não deve 

ser apenas físico e biológico, pois o ambiente engloba o meio sociocultural e suas relações 

com os modelos de desenvolvimento adotados pelo homem, assim tudo o que é visto, sentido 

e ouvido, está resumido na maneira pela qual este meio é percebido. Muitas vezes, o indivíduo 

ouve falar sobre meio ambiente, pela mídia impressa ou falada, cujos exemplos referem-se a 

florestas, animais, rios e mares, este indivíduo cria um cenário de significados, e toda vez que 

ouvir falar em meio ambiente o relacionará com estes cenários, pois esta é a lembrança guar-

dada em seu subconsciente.

Recursos: Lápis preto e coloridos, canetas hidrográficas e papel canson.

Procedimento:

Identificar os elementos naturais presentes em uma paisagem urbana (indicada pelo edu-

cador e/ou escolhida pelos alunos) e solicitar aos alunos que indiquem se houve modificações.

Objetivo: Despertar para uma percepção crítica as interferências do ser humano sobre a 

natureza.

Nesta atividade, a descrição e a representação dos elementos (humanos e/ou naturais) da 

paisagem urbana é fundamental para compreensão das modificações.

Atividade 3

Título: Diluição de esgotos

Conteúdo: Esgoto, efluente ou águas servidas são todos os resíduos líquidos provenientes 

de indústrias e domicílios, que necessitam de tratamento adequado para que sejam removidas 

as impurezas e assim possam ser devolvidos à natureza sem causar danos ambientais e à 

saúde humana. Geralmente a própria natureza possui a capacidade de decompor a matéria 

orgânica presente nos rios, lagos e mar. No entanto, no caso dos efluentes, essa matéria em 

grande quantidade exige um tratamento mais eficaz em uma Estação de Tratamento de Esgoto 

(ETE) que, basicamente, reproduz a mesma ação da natureza de maneira mais rápida.

Recursos: Vídeo da Sabesp referente a Tratamento de Esgoto, que pode ser baixado no 

site da Sabesp disponível em: <http://site.sabesp.com.br/site/interna/formulario_videoteca_2.

aspx?secaoId=95>. O site também disponibiliza informações sobre os processos de tratamento 

de esgoto. Os educadores também podem solicitar visitas às estações de tratamento de esgoto.

Procedimentos:

• Calcular a quantidade de água necessária que deve existir em um rio para poder re-

ceber, absorver e diluir o esgoto de uma cidade com 45.000 habitantes, sem qualquer 

tratamento, considerando que:

1. Após o uso da água em casa, cada pessoa da Região Metropolitana de São Paulo lança 

aproximadamente 172 litros de esgoto na rede todos os dias, segundo dados Sabesp 

(2013) e cada litro desse esgoto tem 300mg de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigê-

nio), que é a poluição orgânica;

Para que a água do rio continue a ter oxigênio e vida, não deve existir mais do que 10mg 

de DBO em cada litro d’água. Essa é a condição para que a água do rio possa continuar a ser 

considerada de “qualidade”;

• Após realizar o cálculo sugerido acima, procurar avaliar alguma situação próxima do 

seu local, um córrego, rio ou manancial, para ver se essa situação pode ser aplicada; 

• Apresentar e discutir o conceito de qualidade e, se necessário, convidar alguém que 

trabalhe com esse assunto para ajudá-lo na classe.

Esta atividade aborda a importância do tratamento de esgotos e cálculo do volume de água 

necessário para absorver o esgoto de uma cidade sem prejudicar a qualidade da água nos cor-

pos d’água em que é lançado.

Esta atividade pretende motivar os alunos a alterarem seu comportamento por influência 

dos conceitos sobre o ciclo do saneamento, e a importância do tratamento de esgotos e calcular 

o volume de água necessário para absorver o esgoto de uma cidade, sem prejudicar a qualida-

de da água do rio em que é lançado.

–
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Atividade 4

Título: Poluição de um lago

Conteúdo: entender como ocorre a diluição da polui-

ção em um lago.

Recursos: uma assadeira/forma ou tabuleiro (30cm 

× 20cm × 3,5cm); madeira, papelão ou outro material 

adequado; um pires branco; um vidro com tampa; uma 

seringa descartável de 25mL; três conta-gotas limpos; um 

vidro contendo 25mL de uma solução de permanganato 

de potássio em um litro de água (esse será o poluente X).

Procedimento: 

• Colocar água na assadeira até a metade da altura. Ela vai representar um lago;

• A assadeira deverá ser dividida em duas partes com uma barreira que poderá ser ma-

deira, papelão ou outro material adequado à sala;

• Tampar o vidro e agitá-lo. A cor dessa mistura, por alterar a cor da água, vai represen-

tar o padrão de qualidade do lago em relação ao poluente permanganato de potássio. 

Quanto mais escura, menor é a qualidade da água;

• Colocar uma gota do padrão de qualidade do lago em um pires;

• Coletar uma amostra de 20mL do poluente X com uma seringa descartável e coloca-la 

na região 1 do lago. Não agite a água;

• Retirar com o conta-gotas uma gota desta região e uma gota da região 2, bem distante 

do lugar em que foi posto o poluente. Usar dois conta-gotas diferentes para um líquido 

não contaminar o outro;

• Pingar essas duas gotas no pires em que está a gota do padrão de qualidade do lago. 

Comparar a cor das três gotas (região 1, região 2 e o padrão de qualidade do lago);

• Observar em que região a concentração do poluente fica mais alta. Ver, também, se há 

alguma região poluída. Anotar suas conclusões;

• O poluente X se espalha naturalmente pelo lago. Em situação real, essa diluição é faci-

Lago

Fonte: Disponível em: <https://joaomare.files.wor-
dpress.com/2011/02/pato_caldas_jardim.jpg>. Aces-
so em março 2015.

litada pela constante agitação das águas;

• Agitar a água do lago e retirar com o conta-gotas novas amostras das duas regiões;

• Colocá-las no pires e compará-las com o padrão de qualidade;

• Ver se a concentração do poluente é muito diferente nas duas regiões. Comparar a se-

gunda amostragem;

• Observar, em relação à primeira amostragem, se a concentração do poluente na região 

aumentou ou diminuiu;

• Fazer a mesma coisa com a região 2;

• Ver, também, se nessa segunda amostragem há regiões poluídas.

Como se dá o processo de poluição dos cor-

pos d´água? O educador pode solicitar que os 

alunos façam pesquisas de campo para verificar 

se há algum córrego poluído no bairro e se eles 

conseguem identificar a origem da poluição. Su-

gerimos que seja realizada uma roda de conversa 

para que os alunos relatem suas experiências e 

discutam ideias de como evitar a poluição dos rios 

e córregos.

Atividade 5

Título: Consumo consciente

Conteúdo: O consumo consciente nada mais é do que consumir de forma responsável, 

pensando nas consequências de seus atos de compra sobre a qualidade de vida no planeta e 

na vida das futuras gerações. Todos os produtos de consumo têm, em seus processos, a água 

como item principal para sua produção21.

Exemplo: Para se produzir 1kg de pão gasta-se 1.000L de água; para se produzir um ovo 

gasta-se 1.000L; para se produzir uma camiseta de algodão gasta-se 2.000L (desde o plantio 

até a chegada nos pontos de venda) e para um par de sapatos gasta-se 8.000L. O volume gasto 

nesta produção é chamado de água virtual. Vide pegada hídrica e ecológica, no capítulo final 

deste manual.

21  FARIA, Caroline. CONSUMO CONSCIENTE - Disponível em: <http://www.infoescola.com/desenvolvimento-sustentavel/consumo-cons-
ciente>. Acesso em outubro 2014.

Fonte: Sabesp.
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Parece complicado? Mas não é. Trata-se de parar para pensar se você realmente precisa 

daquilo que está comprando. Se, talvez, não haja um produto durável que você possa usar no 

lugar dos descartáveis e, em um nível um pouco mais elevado, se aquela empresa da qual você 

está comprando merece o seu apoio. Essa maneira de pensar tenta desfazer a triste realidade 

do consumo desenfreado onde o que importa é apenas o quanto se produz, vende e compra e 

não como é produzido.

Recursos:

• Vídeo “A História das Coisas”. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=7q-

FiGMSnNjw>;

• Vídeo “Consciente Coletivo 01/10 – Origem do que consumimos”. Disponível em: <https://

www.youtube.com/watch?v=lBuJHl-PTYc&x-yt-ts=1421782837&x-yt-cl=84359240>.

Procedimento: 

Após a exibição dos filmes, pedir para seus alunos levarem as questões abaixo para casa 

e respondê-las de acordo com as ações que são adotadas em suas famílias.

• Você e sua família planejam o que deve ser comprado?

• Você e sua família avaliam os impactos do consumo?

• Você e sua família consumem apenas o necessário, suprindo apenas suas reais neces-

sidades?

• Você e sua família reutilizam produtos e embalagens?

• Você e sua família separam o lixo para reciclagem?

Apresentadas as respostas, entregar aos alunos o texto com dicas de consumo do Instituto 

Akatu e, em seguida, propor aos alunos que façam uma roda de conversa para discutir sobre a 

problemática abordada nos vídeos.

Nesta atividade é importante destacar aos alunos o quanto a produção de mercadorias 

pode impactar no meio ambiente, principalmente, se o descarte dos resíduos não for realizado 

de forma adequada. Cabe, também, destacar a importância da coleta seletiva e enfocar princi-

palmente a redução do consumo.

Você é um consumidor consciente?
Planeje: não seja impulsivo nas compras, compre menos e melhor;

Avalie os impactos de seu consumo: leve em consideração o meio ambiente 

e a sociedade em suas escolhas;

Consuma apenas o necessário: reflita sobre suas reais necessidades e pro-

cure viver com menos;

Reutilize produtos e embalagens: não compre outra vez o que você pode 

consertar, transformar e reutilizar;

Separe seu lixo: recicle e contribua para a economia de recursos naturais, a 

redução da degradação ambiental e a geração de empregos;

Use crédito conscientemente: pense bem se o que você vai comprar a crédito 

não pode esperar e esteja certo de que poderá pagar as prestações;

Conheça e valorize as práticas de responsabilidade social das empresas: 

em suas escolhas de consumo, não olhe apenas preço e qualidade;

Não consuma produtos piratas ou contrabandeados: contribua para gerar 

empregos estáveis e para combater o crime organizado e a violência;

Contribua para a melhoria de produtos e serviços: adote uma postura ativa. 

Envie às empresas sugestões e críticas construtivas sobre seus produtos ou servi-

ços;

Divulgue o consumo consciente: seja um militante da causa, sensibilizando 

outros consumidores e disseminando informações, valores e práticas do consumo 

consciente;

Reflita sobre seus valores: avalie constantemente os princípios que guiam 

suas escolhas e seus hábitos de consumo.

Fonte: Instituto Akatu. Disponível em: <http://www.akatu.org.br/Temas/Consumo-Consciente/Posts/Conheca-os-12-principios-
-do-consumo-consciente>. Acesso em outubro 2014.
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Cenário mundial

A exigência da racionalidade no uso dos recursos naturais, como uma questão de sobre-

vivência do planeta, tem provocado inúmeras perguntas da sociedade para encontrar saídas 

satisfatórias. Como usar a água de maneira racional, sem causar danos irreparáveis ao meio 

ambiente? Como tratar simultaneamente as questões de abastecimento, irrigação e geração de 

energia? 

Tudo isso sem esquecer que o mundo precisa aumentar a produção de mercadorias para 

atender ao crescimento populacional de forma equitativa, desenvolvendo não só os meios de 

produção como também as condições de vida da sociedade, redistribuindo as riquezas geradas 

no processo de produção para a sociedade, por meio da melhoria das condições habitacionais, 

do maior acesso à saúde e à educação, dos aumentos ao acesso e tempo de lazer, à melhoria 

da dieta alimentar e à melhor qualidade de vida, envolvendo também as condições de trans-

porte, segurança e baixos níveis de poluição. Um modelo de desenvolvimento que de fato seja 

sustentável, que preserve os recursos naturais, principalmente os recursos hídricos, elemento 

essencial para a manutenção da vida e produção de bens de consumo.

O mundo possui muitas fontes de água potável, apesar de estarem mal distribuídas. Entre-

tanto, segundo o Relatório das Nações Unidas Sobre o Desenvolvimento dos Recursos Hídri-

cos no Mundo (ONU, 2013), gestões equivocadas, recursos limitados e mudanças climáticas 

têm trazido sérios problemas: um quinto da população do planeta não possui acesso à água 

potável e, 40% não dispõem de condições sanitárias básicas. O relatório também destaca as 

seguintes questões: 

• Apesar de haver progressos significativos e estáveis, “em escala global há abundância 

de água potável”, a Organização Mundial da Saúde (OMS) indica que 1,1 bilhão de pessoas 

ainda não têm acesso a fornecimentos adequados de água potável;

• Doenças relacionadas à diarreia e à malária matam cerca de 3,1 milhões de pessoas por 

ano. Aproximadamente 1,6 milhão de vidas poderiam ser salvas anualmente com o fornecimen-

4ÁGUA, O BERÇO DA VIDA

to de água potável, saneamento básico e higiene;

• A qualidade dos recursos hídricos está piorando em muitas regiões. Evidências indicam 

que a diversidade de espécies e de ecossistemas ligados à água potável está se deteriorando 

mais rapidamente que os ecossistemas terrestres e marítimos;

• Noventa por cento dos desastres naturais são relacionados à água, e estes números 

estão aumentando. Exemplos: a trágica e crescente seca do Leste Africano, onde houve um 

grande desmatamento das florestas para a produção de carvão e madeira para combustível; o 

caso do Lago de Chad, na África, que já diminuiu 90% desde a década de 1960, principalmente 

devido à exploração excessiva do solo; as nações em maior perigo são Bangladesh, China, 

Estados Unidos, Filipinas, Holanda, Índia, Paquistão e as pequenas nações insulares.

O mundo necessitará de 55% mais comida em 2030. Isso deve ser traduzido em uma de-

manda crescente de irrigação, que já utiliza cerca de 70% de toda a água para consumo huma-

no. A agricultura é vista pelo organismo internacional como alvo prioritário para as políticas de 

controle racional de água. De acordo com a Organização as Nações Unidas para a Alimentação 

e Agricultura – 2014 (FAO, na sigla em inglês),22 cerca de 60% da água utilizada em projetos de 

irrigação são perdidos por fenômenos como a evaporação. Ainda, segundo o órgão, uma redu-

ção de 10% no desperdício poderia abastecer o dobro da população mundial nos dias atuais.

A Agência Nacional de Águas (ANA, 2013) informa que a irrigação é disparada a maior usu-

ária de água no Brasil, com uma área irrigável de aproximadamente 29,6 milhões de hectares. 

“Apesar da agricultura irrigada ser o principal uso no país e, por isso, requer maior atenção dos 

órgãos gestores, visando o uso racional da água, que resulta em aumento da oferta de alimen-

tos e preços menores em relação àqueles produzidos em áreas não irrigadas devido ao aumen-

to substancial da produtividade”, pondera o Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos no 

Brasil.

 A produção de alimentos teve um grande crescimento nos últimos 50 anos, entretanto, 

13% da população mundial (850 milhões de pessoas, a maioria da área rural) ainda não dis-

põem de alimentos suficientes, devido a questões políticas e interesses econômicos.

• Metade da humanidade se concentra em cidades e municípios. Cerca de 2 bilhões 

dessas pessoas vivem em assentamentos irregulares e em favelas, configurando-se, 

assim, na parte da população urbana que, geralmente, sofre com a falta de água potável 

e saneamento;

• Mais de 2 bilhões de pessoas dos países em desenvolvimento não têm acesso a formas 

de energia confiável. A água é a principal fonte de geração de energia que, em contra-

22  Relatório: Water for Life’ UN-Water Best Practices Award>>2014 edition: Winners: Disponível em: <http://www.un.org/waterforlifedecade/
winners2014.shtml#india>. Acesso em janeiro 2015.
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partida, é vital para o desenvolvimento econômico e social. A água precisa de energia 

para ser purificada, transportada, pressurizada e depurada, enquanto a maior parte dos 

processos de produção de energia necessita de água para a refrigeração, extração, en-

tre outros. Trata-se de dois recursos intimamente ligados e que impactam os sistemas 

de produção de bens de consumo e, principalmente, alimentares.

A FAO orienta que os governos devem criar políticas energéticas que levem em conside-

ração os nexos existentes entre a produção de alimentos, a geração de energia e a sustenta-

bilidade dos recursos hídricos. As potencialidades de sinergias e as oportunidades desses três 

âmbitos são muitas:

• Sistemas integrados de produção de alimentos e energia podem cobrir as necessidades 

alimentares e energéticas;

• Uma gestão inteligente das represas, para fins de irrigação e a produção de energia, 

pode permitir avanços na segurança alimentar e na energética;

• Os agricultores podem aproveitar o caudal dos canais de irrigação e represas para gerar 

energia;

• O uso de energias renováveis permite a instalação de bombas de água para a produção 

agrícola em áreas remotas sem acesso a outras fontes de energia;

• Sistemas de coleta de água em pequena escala, como a coleta da chuva, podem ajudar 

a conservar o recurso, além de ajudar em zonas áridas.

Em muitos lugares do mundo, um enorme percentual, de 30% a 40% dos recursos hídricos, 

é desviado por escapes de água por canos ou por canais e conexões ilegais.23

O Brasil dispõe de grande oferta de água, mas os grandes reservatórios estão longe dos 

grandes centros urbanos, o que dificulta o aproveitamento. Segundo a Agência Nacional de 

Águas (ANA), a Bacia Amazônica detém 73,6% dos recursos hídricos superficiais. Além disso, 

as condições de saneamento básico são de total precariedade, sendo que, na Região Norte, 

apenas 34,4% da população é atendida pela rede de distribuição de água e, 1,8% da população, 

pela rede de esgoto. Na região Sudeste, a mais rica do país, o abastecimento de água alcança 

81,5% da população e, a rede de esgoto, apenas 67%, o que está muito longe do desejável.

O Brasil possui um conjunto de normas jurídicas direcionadas às águas no Sistema Legis-

lativo Nacional. Entre elas podemos citar a Lei das Águas n.° 9.433/97, que instituiu a política 

Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Re-

cursos Hídricos (SINGREH).

23  Mais informações: Disponível em: <www.unwater.org/worldwaterday>. Acesso em janeiro 2015.

O sistema nacional é composto por todos os órgãos competentes para implementação da 

política nacional por meio de planificação. São órgãos desse sistema: o Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos (CNRH), os Conselhos Regionais dos Estados, a Agência Nacional de Águas 

(ANA), os Comitês de Bacia Hidrográfica e as entidades civis de pesquisa no campo hídrico.24

Além da legislação que prevê a gestão dos recursos, a Agência Nacional de Águas de-

senvolve uma série de projetos que monitoram a quantidade e qualidade da água em território 

nacional. 

O Governo Federal tem programas de preservação da água potável em vários estados. No 

Nordeste, os programas são voltados para trabalhar a convivência com a seca, que envolve 

parte de conhecimento da água subterrânea. O Ministério do Desenvolvimento Social e Com-

bate à Fome (MDS), por meio da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(Sesan), desde 2003, financia a construção de cisternas de placas de cimento, principalmente 

na região do semiárido brasileiro. Trata-se de uma tecnologia simples e de baixo custo, na qual 

a água da chuva é captada do telhado por meio de calhas e armazenada em um reservatório de 

16 mil litros, capaz de garantir água para atender uma família de cinco pessoas em um período 

de estiagem de, aproximadamente, oito meses.25

Quanto à poluição das águas, já existe a lei do Estado de São Paulo, n.º 12.183/05 – Prin-

cípio do Usuário Poluidor Pagador,26 onde os usuários (indústrias, agricultura, companhias de 

saneamento, etc.), pagam pela retirada (outorga) de águas subterrâneas, represas, mananciais 

e rios, e pela devolução do efluente, de acordo com a sua qualidade, em diferentes regiões do 

local da retirada.

A necessidade de conscientizar as pessoas para usar racionalmente a água levou à pro-

moção de diversas ações em todo o mundo, como a instituição do Dia Mundial da Água, em 

22 de março de 1992, durante a conferência da ONU (Eco 92), sobre meio ambiente e de-

senvolvimento, que aconteceu no Rio de Janeiro. Mas, diante de tantos fatores que geram a 

degradação desse precioso líquido, é necessário que o ser humano adote uma nova postura, 

abandonando velhos hábitos e a cultura do desperdício. A vida no planeta depende da água, a 

existência de todas as espécies, o que inclui nossa própria existência.

24  Fonte: Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013, pág. 37, e de 87 a 117. Agência Nacional de Águas (ANA) Disponível em: <www.
ana.gov.br>. Acesso em janeiro 2015.
25  Programa Cisternas. Disponível em: <http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/programa-cisternas>. Acesso em outubro 2014.
26  Lei n.º 12.183 de 29 de dezembro de 2005 - Disponível em: <http://governo-sp.jusbrasil.com.br/legislacao/159879/lei-12183-05>. Acesso 
em janeiro 2015.

“Tudo na água se resume a uma relação de disponibilidade e 
demanda. Se continuarmos utilizando acima da disponibilidade, as 

reservas vão diminuir e coloraremos o abastecimento em risco.”

José Galizia Tundisi
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Distribuição no planeta

Segundo o relatório da ANA, 2013, a água ocupa 70% da superfície terrestre, o que repre-

senta mais de dois terços. Isso pode parecer muito, mas não é. Os dados, que são variáveis, 

dizem:

• Existem, aproximadamente, 1 bilhão e 400 milhões de quilômetros cúbicos de água. 

Ocorre que 97,5% de toda água estão nos oceanos e ainda não dispomos de tecnologia 

economicamente viável para utilizar a água salgada;

• Dos 2,5% restantes, que são de água doce, 68,9% correspondem às geleiras e aos 

lençóis polares, e 29,9% constituem-se em águas subterrâneas, a maior parte em pro-

fundidades inviáveis para exploração;

• Para as águas superficiais – rios, lagos, charcos, pântanos etc. – resta, tão somente, 

1,2% do total da água doce, que corresponde a 0,027% da água disponível;

• Considerando que nem toda essa água é aproveitável, e somando aquelas águas sub-

terrâneas passíveis de exploração, existem especialistas que se arriscam a imaginar 

que apenas 0,001% dos recursos hídricos existentes estão, efetivamente, disponíveis.27 

Expressando de outra forma:

Gerenciamento de águas subterrâneas

A água subterrânea é utilizada por cerca de dois bilhões de pessoas em todo o mundo, con-

siderada como o recurso natural mais utilizado. A produção anual de água subterrânea é esti-

mada entre 600 e 700 quilômetros cúbicos (bilhões de metros cúbicos ou bilhões de toneladas).

27  Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013, pág. 37, e de 87 a 117. Agência Nacional de Águas (ANA). Disponível em: <www.ana.
gov.br>. Acesso em janeiro 2015.

70% da superfície 
da Terra são cobertos 

por água
97,5% são água salgada 

(mares e oceanos)
2,5% são água doce

dos 2,5% de água 
doce temos:

0,3% nos rios e lagos
68,9% nos pólos e geleiras

29,9% em leitos 
subterrâneos
0,9% outros

Fonte: World Water Council, 2010 (Conselho Mundial da Água). Acesso em outubro 2014.
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Em comparação, o consumo anual mundial de areia e cascalho é cerca de 18 bilhões de 

toneladas, enquanto que o consumo anual mundial de petróleo é de apenas 3,5 bilhões de to-

neladas.

A água subterrânea é considerada propriedade pública em muitos países. Todavia, os cus-

tos de exploração, tratamento e fornecimento de água subterrânea necessitam ser cobertos a 

partir do pagamento de taxas, de forma a manter o fornecimento sustentável.

Segundo o Relatório Conjuntura dos Recursos hídricos no Brasil - ANA, 2013, estima-se que 

o Brasil possua uma disponibilidade hídrica subterrânea explorável da ordem de 11.300m³/s, 

alimentando a existência de mais de 476 mil poços, que suprem diversas finalidades como 

abastecimento público, irrigação, indústria e lazer.

De acordo com o relatório da ANA, 2009, mais de 15% dos domicílios brasileiros utilizam 

exclusivamente água subterrânea para seu suprimento. Desta forma é possível atender as co-

munidades pobres ou distantes das redes de abastecimento público, sendo essa medida uma 

solução estratégica para as comunidades rurais do semiárido nordestino.28 

Na porção Centro-Sul do Brasil localiza-se o Sistema Aquífero Guarani (SAG), uma das 

maiores reservas de água doce do planeta; o aquífero extrapola as fronteiras nacionais e alcan-

ça parte dos territórios do Paraguai, Uruguai e Argentina. A qualidade das águas subterrâneas 

tem sido comprometida significativamente em alguns aquíferos pelas atividades do ser humano 

nas últimas décadas; há também carência de estudos sistemáticos sobre os aquíferos em con-

textos regionais e sobre a qualidade química e microbiológica dessas águas.

28  Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013 – ANA. Disponível em: <http://conjuntura.ana.gov.br/conjuntura/Downloads/2013/1%20
-%20RELAT%C3%93RIO%20DE%20CONJUNTURA/Conjuntura_2009.pdf>. Acesso em novembro 2014.

O aquífero Alter do Chão, divulgado oficialmente em 2012, possui um volume 
de 85.000km3, maior que do que o SAG, localizado no estado do Amazonas, 
Pará e Amapá.

Fonte: Texto Bárbara Kingsolver. Disponível em: <http://viajeaqui.abril.com.br/national-geo-
graphic/edicao-121/agua-vida-541844.shtml>. Acesso em junho 2010.

DOCE ÁGUA
Não houve mudança no teor de umidade na Terra. A água que os dinossauros 
bebiam há milhões de anos é a mesma que hoje vem como chuva. Mas vai 
existir água suficiente em um mundo cada vez mais populoso?
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Situação da água no mundo e por regiões

Segundo dados do Relatório Mundial das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento dos 

Recursos Hídricos – 4, 2012,29 a situação por continentes dos recursos hídricos é a seguinte:

África

Conta somente com 9% dos recursos mundiais de água potável. A África Subsaariana utili-

za, por ano, em torno de, apenas, 5% da sua água doce renovável, e o acesso ao fornecimento 

aprimorado de água, tanto para agricultura como nas áreas urbanas, ainda é o menor do mun-

do. No continente africano, os desastres naturais mais graves são as secas, inundações e de-

sertificação por causa da má distribuição do recurso. Na última década, a África sofreu um terço 

das catástrofes mundiais causadas pela água ou pela sua carência, que afetaram 135 milhões 

de pessoas.

A questão mais complexa para o continente é como solucionar os problemas de pobreza e 

acesso à água. Segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência 

e Cultura (Unesco, 2006), cerca de 230 milhões de africanos sofrerão pela escassez de água 

em 2025.

América Latina e Caribe

É uma região muito rica em recursos hídricos. Pelas bacias do Amazonas, Orinoco, São 

Francisco, Paraná, Paraguai e Magdalena, correm 30% da água superficial da Terra.

Apesar da abundância de recursos hídricos, dois terços da região são zonas áridas e semi-

áridas. Quase 40 milhões de pessoas ainda carecem de acesso à água de qualidade, e quase 

120 milhões não têm instalações sanitárias apropriadas. A maior parte desse contingente sem 

acesso aos serviços é composta por habitantes pobres das zonas rurais.

As geleiras da região estão diminuindo por conta das mudanças climáticas. O recuo das 

geleiras afeta o fornecimento da água de cerca de 30 milhões de pessoas na região (Unep, 

2010a).

Principais problemas e desafios da gestão de recursos 
hídricos no Brasil das Regiões Norte, Nordeste e Sudeste

Norte: apesar da abundância de água per capita, a escassez é por qualidade, devido à falta 

de saneamento básico de controle de atividades de pesca e manutenção da biodiversidade ter-

29  Relatório Mundial das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento dos Recursos Hídricos - 4, 2012. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.
org/images/0021/002154/215492por.pdf>. Acesso em novembro 2014.

restre e aquática. Por conta disso, 32,53% da população têm déficit de água, enquanto 98,28% 

têm déficit de esgoto.

Nordeste: há escassez de água, salinização de águas superficiais e aquíferos, doenças de 

veiculação hídrica e necessidade da disponibilização de água para população na zona rural e 

em pequenos municípios;

Sudeste: os desafios são a recuperação de rios, lagos e represas, a redução dos custos do 

tratamento, a proteção dos mananciais e aquíferos e o reúso da água  (CLARKE, Robin; KING, 

Jannet, 2008, p.94).

América do Norte e Europa

Os norte-americanos estão entre os maiores consumidores per capita de água no mundo, 

(Estados Unidos/Canadá 300 litros/pessoa.dia), perdendo apenas para a Escócia (410 litros/

pessoa.dia). Diversas estimativas indicam que, mantendo-se o atual padrão de consumo dos 

europeus e norte-americanos, seriam necessários aproximadamente 3,5 planetas Terra para 

sustentar uma população global com este estilo de vida. Entretanto, existem bolsões de carên-

cia hídrica, em particular entre os povos indígenas: em mais de 10.000 lares das reservas no 

Canadá, não há qualquer encanamento doméstico, e os sistemas de abastecimento de água e 

esgoto são precários.

Na Europa, cerca de 120 milhões de pessoas não têm acesso à água potável segura, e 

um número ainda maior carece de acesso a saneamento básico, o que resulta em incidências 

mais altas de doenças relacionadas à água. Um problema importante na Europa e na América 

do Norte é a poluição dos cursos d’água provocada pelo descarte de produtos agroquímicos, 

contendo, em particular, nitrogênio, fósforo e pesticidas.

Com base no cenário apresentado acima e outros fatores relatados no Painel Intergover-

namental sobre a Mudança Climática (na sigla em inglês, Intergovernmental Panel on Climate 

Change – IPCC 2010) se prevê que o estresse hídrico aumentará no centro e no sul da Europa, 

e que, até a década de 2070, o número de pessoas afetadas aumentará entre 16 e 44 milhões.

Mundo árabe e Ásia Ocidental

Pelo menos 12 países no mundo árabe e no oeste da Ásia sofrem com a escassez absoluta 

de água. Além disso, o consumo excedeu significativamente o suprimento renovável total de 

água, o que significa que eles têm menos de 500m3 de recursos hídricos renováveis disponíveis 

per capita por ano. Estima-se que 66% da água doce de superfície disponível no mundo árabe 

são originados fora da região.
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A agricultura é a fonte primária do estresse hídrico no mundo árabe. Ela corresponde a mais 

de 70% do total da demanda hídrica na maioria dos países da Comissão Econômica e Social 

para a Ásia Ocidental (na sigla em inglês, ESCWA). No Iraque, em Omã, na Síria e no Iêmen, a 

agricultura é responsável por mais de 90% do uso da água. Apesar disso, a região é incapaz de 

produzir comida suficiente para alimentar a sua população, e os membros da ESCWA importam 

de 40% a 50% do seu consumo total de cereais.

Ásia e Pacífico

A região da Ásia e Pacífico possui 60% da população mundial, mas apenas 36% dos re-

cursos hídricos do planeta (APWF, 2009). Ainda assim, ela representa a maior parcela mundial 

de recursos em termos de água doce, com uma média anual de 21.135 bilhões de m3. Consi-

derando sua grande população e seu crescimento econômico, sua taxa de exploração de água 

também é alta, com uma média de cerca de 11% do total de seus recursos hídricos renováveis. 

Em 2008, cerca de 480 milhões de pessoas ainda eram carentes de acesso aos recursos hídri-

cos melhorados30, enquanto que 1,9 bilhão de pessoas ainda não tinha acesso às instalações 

sanitárias melhoradas.

Nesta região existem algumas das cidades de crescimento mais rápido em todo o mundo 

e, entre 2010 e 2025, prevê-se um aumento de 700 milhões de pessoas que necessitarão de 

serviços municipais relacionados à água (Escap, 2010).31

O esgoto doméstico é uma preocupação em particular, uma vez que ele afeta os ecossis-

temas próximos das áreas densamente povoadas. Dos 2,6 bilhões de pessoas que não usam 

instalações sanitárias melhoradas, 72% vivem na Ásia (WHO; Unicef, 2010). Cerca de 64% da 

população mundial, que defecam em áreas abertas, vivem no Sul da Ásia. Somente na Índia, 

638 milhões de pessoas ainda defecam ao ar livre.

Usos da água

O uso da água está aumentando em relação à água doce disponível no mundo. Em 2025, 

a humanidade estará consumindo 70% da água disponível e isto considerando apenas o cres-

cimento demográfico. Se o consumo por pessoa aumentar na rapidez atual, pode ser que em 

2025 cheguemos ao uso de mais de 90% da água doce disponível naquele momento.

Atualmente, em escala mundial, 70% da água captada são utilizados na agricultura (princi-

palmente irrigação); a indústria representa 20% e o consumo doméstico 10% em média. Essas 

médias mundiais variam muito de região para região. Na África, por exemplo, a agricultura leva 

30  “Saneamento melhorado” refere-se a qualquer instalação sanitária que, de maneira higiênica, separa os dejetos humanos do meio am-
biente. “Fontes melhoradas de água potável” significa que a fonte de água potável está protegida da contaminação fecal e química” Progress on 
Drinking Water and Sanitation- 2014 – World Health Organization. Unicef-. Disponível em: <http://www.wssinfo.org/>. Acesso em janeiro 2015.
31  Escap: Statistical Yearbook for Asia and the Pacific, 2009. Bangkok: United Nations Economic and Social Commission for Asia and the 
Pacific (Escap), 2010.

87% da água extraída, enquanto que o consumo doméstico representa 7% e, a indústria, 6%. 

Na Europa, a maior parte da água vai para a indústria (54%) e, para a agricultura (33%).32 

Distribuição da água doce superficial no mundo

Brasil, Rússia, China e Canadá são os maiores detentores de água do planeta. Kuwait, 

Israel, Jordânia, Arábia Saudita e Iraque, na Ásia; Líbia, Argélia, Etiópia e Cabo Verde, na Áfri-

ca; Hungria, França, Espanha e Bélgica, na Europa; e México e Estados Unidos, na América 

do Norte, são exemplos de países do planeta que enfrentam situações de escassez de água, 

(Unep, 2010).

Principais Rios e Bacias do Brasil

É importante ressaltar que a urgência de investimentos não se restringe à produção de 

água. O Atlas Brasil de Abastecimento Urbano de Água (2010) evidencia a necessidade de 

investimentos em coleta e tratamento de esgotos em diversas regiões do Brasil. Embora o vo-

lume de recursos não seja suficiente para universalizar os serviços de saneamento no território 

nacional, poderia reduzir a poluição de águas que são utilizadas como fonte de captação para 

abastecimento urbano.

32  Unesco, 2012. Relatório Mundial das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento dos Recursos Hídricos 4 – O manejo dos recursos hídricos 
em condições de incerteza e risco.

Faltará água no Brasil em 2025?

Está previsto no relatório da Agência Nacional de Águas (ANA, 2010) que o Brasil precisará investir em 

saneamento básico (água e esgoto) R$22,23 bilhões nos próximos anos para evitar que mais da metade de 

seus municípios tenham problemas com déficit no abastecimento de água. O diagnóstico da ANA contrariou 

os setores mais otimistas, responsáveis pela visão de que não precisaria se preocupar com a oferta de água, 

dado o seu potencial hídrico. No entanto, na atual conjuntura a situação escassez apontada no diagnóstico, 

já vem ocorrendo.

Fonte: Unep. Disponível em: <www.unep.org>. Acesso em outubro 2014. Mapa adaptado. (tradução nossa)

Tradução:
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Investimento necessário por região

Regiões Hidrográficas

A lei das águas (lei nº 9.433/97) instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH).

Tem como missão regulamentar o uso das águas dos rios e lagos de domínio da União e 

implementar o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, garantindo o seu uso 

sustentável, evitando a poluição e o desperdício, e assegurando água de boa qualidade e em 

quantidade suficiente para a atual e as futuras gerações.33

Para administrar os recursos hídricos brasileiros, o governo federal dividiu o país em 12 

regiões hidrográficas - uma bacia ou grupo de bacias próximas em que o rio principal flui até o 

oceano ou um país vizinho: Amazonas, Tocantins, Parnaíba, São Francisco, Paraná, Paraguai, 

Uruguai, Região Costeira do Norte, Região Costeira do Nordeste Ocidental, Região do Nordes-

te Oriental, Região Costeira do Sudeste e Região Costeira do Sul.34

O mapa a seguir apresenta as bacias hidrográficas e seus principais rios. É importante des-

tacar que, atualmente, as bacias hidrográficas das Regiões Norte, Nordeste e Sudeste já dão 

sinais de cansaço em sua produção de água doce para abastecimento público, exigindo que 

seus usuários adotem o uso racional de seus recursos.

33 Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%AAncia_Nacional_de_%C3%81guas>. Acesso em março 2015.
34 Ambiente Brasil (2003). Regiões Hidrográficas. Acesso em março 2015.

Norte - R$ 1,95 bilhão

Sul - R$ 2,02 bilhões

Nordeste - R$ 9,13 bilhões

Total de investimento

R$ 22,23 bilhões

Sudeste - R$ 7,42 bilhões

Centro Oeste

R$ 1,71 bilhão

Fonte: ATLAS, 2010. Disponível em: <http://atlas.ana.gov.br/Atlas/downloads/atlas/Resumo%20Executivo/Atlas%20Brasil%20-%20Volu-

me%201%20-%20Panorama%20Nacional.pdf>. Acesso em janeiro 2015. Figura adaptada.

Fonte: Divisão Hidrográfica Nacional, Resolução n.º 32, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, de 15 de outubro de 2003. 

Disponível em: <http://www.terrabrasilis.org.br/ecotecadigital/pdf/regioes-hidrograficas-ibge.pdf>. Acesso em março 2015.
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Disponibilidade Hídrica

A Região Metropolitana de São Paulo evidencia um dos quadros mais críticos do país, no 

que diz respeito à garantia de água em quantidade e qualidade suficiente para o abastecimento 

de sua população. Haja vista que 1,6% das águas disponíveis para esta região ainda é dispu-

tado para os usos múltiplos. Para amenizar esta disputa foram criados os Comitês de Bacias 

Hidrográficas com o objetivo de fazer a gestão destes recursos.

5RECURSOS HÍDRICOS NA REGIÃO 
METROPOLITANA DE SÃO PAULO

Fonte: Disponível em: <http://www.cbh.gov.br/DataGrid/GridSaoPaulo.aspx>. Acesso em janeiro 2015.

Fonte: Disponível em: <www.cbh.gov.br/DataGrid/GridSaoPaulo.aspx> - Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado de São Paulo - mapa. 
Tabela adaptada.

O Estado de São Paulo utiliza a bacia hidrográfica como unidade físico-territorial para efei-

to de planejamento e gerenciamento de recursos hídricos, e tem como referência 21 bacias 

hidrográficas com seus respectivos comitês, como mostra a figura ”Mapa das Bacias/Regiões 

Hidrográficas do Estado de São Paulo”, na página 58.

Os Comitês de Bacia Hidrográfica são organismos colegiados que fazem parte do Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e existem no Brasil desde 1988. A composi-

ção diversificada e democrática dos Comitês contribui para que todos os setores da sociedade, 

com interesse sobre a água na bacia, tenham representação e poder de decisão sobre sua 

gestão. Os membros que compõem o colegiado são escolhidos entre seus pares, sejam eles 

dos diversos setores usuários de água, das organizações da sociedade civil ou dos poderes 

públicos. Suas principais competências são: aprovar o Plano de Recursos Hídricos da Bacia; ar-

bitrar conflitos pelo uso da água, em primeira estância administrativa; estabelecer mecanismos 

e sugerir os valores da cobrança pelo uso da água, entre outros.35

Bacia Hidrográfica é um conjunto de áreas drenadas por um rio, seus afluentes, confluentes 

e vegetação florestal, formada nas regiões mais altas do relevo por divisores de água, onde as 

águas das chuvas, ou escoam superficialmente formando os riachos e rios, ou infiltram no solo 

para formação de nascentes e do lençol freático.

O Estado de São Paulo tem a disponibilidade hídrica per capita de água superficial de 

apenas 2.386m³/pessoa/ano, segundo o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) – 

2010. A disponibilidade superficial per capita do Estado indicava situação de atenção em 2010. 

As Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHIs), que apresentam os menores 

índices de disponibilidade per capita, são também as que concentram maior população: 06-Alto 

Tietê-AT (135m³/hab.ano), 05-Piracicaba-Capivari-Jundiaí-PCJ (1.069m³/hab.ano) e 10-Soro-

caba e Médio Tietê-SMT (1.831m³/hab.ano), evidenciando a correlação entre a disponibilidade 

hídrica e a dinâmica demográfico-social do Estado de São Paulo. Em 2010, as UGRHIs 05-PCJ 

e 06-AT mantiveram-se em situação “Crítica”, e as UGRHIs 10-SMT e 13-TJ em situação de 

“Atenção”. 

A RMSP localiza-se quase que totalmente dentro da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (BH-

-AT). Cerca de 70% de sua superfície e 99% da sua população estão nesta bacia, porém é uma 

região com demanda crescente de água para fazer frente ao seu ritmo de crescimento, cujo 

atendimento depende de uma conjugação de fatores de ordem social, econômica, política e 

administrativa.

No aspecto quantitativo, apesar de a BH-AT apresentar um alto índice pluviométrico 

(1.560mm), o seu solo pouco poroso tem baixa capacidade para reter as águas pluviais. Além 

disso, há um quadro crítico de degradação das águas em razão do despejo de efluentes do-

35  Fonte: Comitês de Bacias Hidrográficas. Disponível em: <http://www.cbh.gov.br/GestaoComites.aspx>. Acesso em fevereiro 2015.
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mésticos e industriais sem o devido tratamento e da ocupação ambientalmente inadequada do 

território, em razão do processo de urbanização observado nas últimas décadas. Este conjunto 

de fatores faz com que a disponibilidade hídrica por habitante ao ano nesta bacia seja extrema-

mente baixa (135m³/hab.ano).36

Segundo a classificação da ONU é crítica quando a disponibilidade relativa de água é me-

nor do que 1.500m³/hab.ano para todos os usos (diretos e indiretos). Entretanto, entre as bacias 

que fornecem água para a RMSP, a disponibilidade hídrica está abaixo da classificação, como 

no caso da Bacia do Alto Tietê que disponibiliza apenas 116m³/hab.ano, Sabesp, 2014.

Disponibilidade hídrica

Classificação ONU
 abundante >20.000

correta >2.500

pobre <2.500

crítica <1.500

Brasil 35.000

Estado de SP 2.205

Bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí 408

RMSP – Bacia do Alto Tietê* 200

Fontes: Organização das Nações Unidas (ONU) e Agência Nacional de Águas (ANA)

* Obs.:O dado da bacia do Alto Tietê na tabela acima é referente a 2010. Em 2014 o valor 

diminuiu para 116m3/hab.ano.

O processo de ocupação e adensamento da RMSP não foi por meio de um planejamento 

focado na preservação dos recursos hídricos. O Município de São Paulo desenvolveu-se em 

torno de seus principais corpos d’água (os Rios Tietê e Tamanduateí), resultando na degrada-

ção que hoje presenciamos.

As políticas públicas do início do Século XX não estavam voltadas para a criação de reser-

vatórios para abastecimento de água e, sim, para geração de energia elétrica. Com a crescente 

escassez face à expansão populacional, as Represas Billings e Guarapiranga, a princípio cria-

das para geração de energia, tornaram-se fontes de captação para abastecimento público.

36  Relatório: A Água como um Bem e o Saneamento Básico na RMSP- 2010. Disponível em: <www2.camara.sp.gov.br>. Acesso em janeiro 
2015.

A RMSP, considerada a maior área urbana brasileira com mais de 20 milhões de habitantes 

(Fundação Seade 2010)37, é uma das maiores do mundo e possui um dos quadros mais críticos 

do país no que diz respeito à garantia de água em quantidade e qualidade para o abastecimento 

de sua população.

O crescimento demográfico e a expansão industrial tornaram estratégico o uso dos recur-

sos hídricos regionais, uma vez que os pequenos mananciais disponíveis na área de jurisdição 

de cada município já não se mostravam suficientes para o atendimento da crescente demanda 

para fins de abastecimento. O problema agrava-se à medida que aumenta a concorrência entre 

os principais usos da água na região: a geração de energia elétrica, o abastecimento de água 

e a disposição de esgoto. No Alto Tietê, há predominância do setor de abastecimento urbano 

sobre os dois outros setores, sendo 68,50m³/s (79% da água disponível). Para o setor indus-

trial são disponibilizados 14,33m³/s e para a agricultura 3,59m³/s38. A pressão por água para 

atendimento urbano limita a sua oferta para os demais setores, gerando, consequentemente, 

conflitos.

O atual modelo de gestão de recursos hídricos, gestão descentralizada, surgiu no processo 

de abertura, democratização e participação popular no Brasil dos anos 1980. Os princípios da 

gestão por bacia hidrográfica têm como premissas decisões tomadas pelos Comitês de Bacias, 

de forma participativa, com representação da sociedade civil, do Estado e dos municípios e 

integrada (usos da água, uso e ocupação do solo, águas superficiais e subterrâneas, qualidade 

e quantidade) dos recursos hídricos, por meio dos Comitês de Bacias Hidrográficas. O manejo, 

planejamento e gestão de recursos hídricos realizados no âmbito de bacias e sub-bacias, torna 

possível avaliar os padrões de uso e ocupação do solo, bem como características ambientais, 

sem perder o controle sobre o conjunto de mananciais de interesse regional.

Os programas de Educação Ambiental devem, também, ser integrados à gestão, permean-

do os demais instrumentos voltados aos princípios da gestão de recursos hídricos fundamenta-

dos na concepção da água como bem público.

No aspecto qualitativo, os cursos de água que cortam a área urbana da Grande São Paulo 

apresentam má qualidade. Desde a sua cabeceira, o Rio Tietê já recebe cargas poluidoras. A 

qualidade das águas de alguns mananciais está próxima dos limites da capacidade de potabili-

zação, considerando-se parâmetros econômicos socialmente aceitáveis.39

De acordo com o Almanaque Brasil Socioambiental 2008 do Instituto Socioambiental (ISA), 

“a quantidade de água produzida para abastecimento está muito próxima da disponibilidade 

hídrica dos mananciais existentes. Essa diferença coloca a região em uma situação frágil, onde 

37 Disponível em: <http://www.saude.rs.gov.br/upload/1347629899_TESE_LUIS_SERGIO_OZORIO_VALENTIM[1].pdf>. Acesso em março 
2015.
38 Plano Estadual de Recursos Hídricos de 2012 a 2015. Disponível em: <http://www.sigrh.sp.gov.br/planoestadualderecursoshidricos>. 
Acesso em janeiro 2015.
39 Política de Águas e Educação Ambiental: processos dialógicos e formativos em planejamento e gestão de recursos hídricos / Ministério do 
Meio Ambiente. Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano. Acesso em janeiro 2015.

m³/hab.ano
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um período de estiagem mais prolongado, como o vivenciado entre 2013 e 2014, pode resultar 

na diminuição da disponibilidade de água para grande parte da população, sendo necessária a 

busca e transposição de novas fontes de água. Porém, estas novas fontes dependem da cons-

trução de represas, que demandam áreas para serem alagadas, tempo e recursos financeiros, 

o que reforça a necessidade de preservação e uso adequado dos mananciais existentes”.

Saiba mais
Disponível em:

• ANA - Cadernos de Capacitação em Recursos Hídricos Volume1 - O Comitê De 

Bacia Hidrográfica O Que É E O Que Faz?. <http://arquivos.ana.gov.br/institu-

cional/sge/CEDOC/Catalogo/2012/CadernosDeCapacitacao1.pdf>. Acesso em 

fevereiro 2015.

• Manejo de Bacias Hidrográficas e a Gestão Sustentável dos Recursos Natu-

rais 4. <http://www.ambiente.sp.gov.br/proclima/files/2014/05/ManejoBaciasHi-

drograficas_GestaoSustentavel_RecursosNaturais.pdf>. Acesso em fevereiro 

2015.

A Macrometrópole Paulista

A região da Macrometrópole40 Paulista 

compreende total ou parcialmente 28 áre-

as, de oito Unidades de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos (UGRHIs), conforme ta-

bela abaixo, que compõem a organização 

estadual para a gestão de recursos hídricos. 

Estão inseridas nessa área quatro Regiões 

Metropolitanas (São Paulo, Baixada Santista, 

Campinas e a do Vale do Paraíba e Litoral 

Norte), três aglomerações urbanas (Jundiaí, 

Piracicaba e Sorocaba) e duas microrregiões 

(São Roque e Bragantina).41  

Segundo projeções da Fundação Seade, 2010, a Macrometrópole Paulista, deverá alcan-

çar 37 milhões de pessoas até 2035. Em consequência do crescimento populacional deverá 

ocorrer expansão das atividades industriais e de irrigação gerando forte impacto sobre a de-

manda de água.

40  Pacheco (1998), relaciona a formação da Macrometrópole com o resultado das políticas de desconcentração industrial em São Paulo, 
conduzidas a partir dos anos 1970. Com o espraiamento da localização industrial para as regiões de Sorocaba, Campinas, Jundiaí, São José 
dos Campos e Baixada Santista, reconhece este entorno como a mesma região econômica, agora fisicamente maior que a Região Metropo-
litana de São Paulo, conformando-se um chamado campo aglomerativo que corresponde ao espaço regional identificado atualmente como a 
Macrometrópole. Fonte : PACHECO, C. A. A Fragmentação da Nação. Tese (Doutorado) – Instituto de Economia, Unicamp, Campinas, 1998. 
41  Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos Hídricos para a Macrometrópole Paulista - Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos. 
Acesso: outubro 2013.

Fonte: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Ponte_es-
taiada_Octavio_Frias_-_Sao_Paulo.jpg>

Atualmente, a Macrometrópole utiliza 223m³/s e deverá chegar ao consumo de 283m³/s em 

2035, um acréscimo de 60 m³/s, o que corresponde aproximadamente a dois novos sistemas 

Cantareira para abastecer os 180 municípios que compõem a região e a provável população 

futura de 37 milhões de habitantes.  

Os resultados das projeções populacionais para a Macrometrópole, separadas por Unidade 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI), para os anos de 2008, 2018, 2025 e 2035, 

são apresentados na tabela a seguir.

Projeções de População por UGRHI - Unidade de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos
UGRHI 2008 2018 2025 2035

02 Paraíba do Sul* 1.948.520 2.176.529 2.298.477 2.405.612

03 Litoral Norte* 242.331 282.644 306.005 330.282

05 Piracicaba/Capivari/Jundiaí 5.022.874 5.673.617 5.984.388 6.217.851

06 Alto Tietê 19.533.758 21.310.657 22.206.211 22.938.472

07 Baixada Santista 1.664.929 1.857.493 1.960.432 2.048.752

09 Mogi Guaçu* 535.798 594.596 621.814 641.581

10 Tietê/Sorocaba 1.828.429 2.109.243 2.253.517 2.375.576

11 Ribeira de Iguape e Litoral Sul* 45.617 53.308 58.271 63.557

Total 30.822.256 34.058.087 35.689.115 37.021.683
*UGRHIs parcialmente inseridas na Macrometrópole

Fonte: Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos Hídricos para a Macrometrópole Paulista - Secretaria de Saneamento e Recursos Hídri-
cos - Outubro de 2013. Tabela adaptada.

Segundo a Fundação Seade (2010), a densidade demográfica na Macrometrópole passará 

dos 579hab./km2 em 2008 para 640hab./km2 em 2018 e para 695hab./km2 em 2035. As bacias 

do Alto Tietê deverão registrar maior aumento da população até 2035, com acréscimo de 3,4 

milhões de pessoas, e as Bacias Piracicaba/Capivari/Jundiaí, com incremento de cerca de 1,2 

milhão de pessoas, que são as bacias hidrográficas mais críticas.

Garantir a segurança hídrica na Macrometrópole para sustentar e fortalecer o desenvolvi-

mento socioeconômico é uma questão estratégica que ultrapassa as fronteiras do Estado de 

São Paulo. Ela envolve, pela dimensão e importância econômica da região, o interesse de todo 

o País. A Macrometrópole Paulista, pelas vantagens locacionais que reúne como infraestrutura 

e mão de obra qualificada, mantêm-se como um dos principais polos brasileiros de crescimento 

e de atração de novos investimentos.42

A disponibilidade de água, em quantidade e qualidade, é fator-chave para impulsionar novos 

investimentos na Macrometrópole, assegurar as atividades dos empreendimentos existentes e 

garantir o abastecimento para uma população em expansão, reduzindo os riscos de ocorrência 

de impasses e de tensões intrarregionais.

42 Fonte: Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/governo/2011/08/sao-paulo-quer-formalizar-macrometropole>. Acesso em janeiro 2015.
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A severa estiagem que perdura ao longo dos últimos dois anos (2013 - 2014) é exemplo 

marcante das crescentes incertezas e complexidade hídrica da Macrometrópole Paulista que, 

associada à vulnerabilidade climática, expõe a população a elevados e indesejados riscos de 

desabastecimento público em regiões densamente habitadas e com intensa atividade econô-

mica. 

É fundamental também estabelecer as condições para o enfrentamento de eventuais perí-

odos de seca ou falhas no sistema, por meio da adoção de um plano de contingências e emer-

gências, com medidas bem estruturadas, assim como fazem os Estados Unidos e vários países 

da Europa.

No cenário tendencial, os dados apontam para um crescimento da demanda para o abaste-

cimento público, uso industrial e irrigação em todas as bacias hidrográficas. O maior incremento 

ocorrerá nas bacias do Alto Tietê, em sua maior parte para atender o abastecimento público, 

e do Piracicaba/Capivari/Jundiaí, para todos os usos. Essas duas bacias deverão atender à 

demanda adicional de água até 2035. Também serão expressivos os acréscimos nas bacias 

Tietê/Sorocaba, região potencialmente escassa de recursos hídricos, Mogi-Guaçu e Baixada 

Santista. 

O consumo de água captada diretamente dos mananciais pelo setor industrial deverá, no 

cenário tendencial, crescer 24,4%, elevando a demanda do setor até 2035. 

A irrigação, por sua vez, demandará um incremento de 40,5% em relação ao consumo 

aferido em 2008. Esse crescimento ocorrerá, quase que em sua totalidade, até 97,5% nas 

UGRHIs do Tietê/Sorocaba, Mogi-Guaçu e Piracicaba/Capivari/Jundiaí, no entanto, devido às 

tecnologias de ponta adotadas em vários países, como irrigação por gotejamento entre outras, 

exemplificando Israel como modelo neste setor, os dirigentes preocupados com a escassez 

premente do Estado, vêm articulando com o setor agrícola para adotar medidas semelhantes. 

Sendo assim, o percentual mencionado acima poderá sofrer alterações, aumentando ainda a 

incerteza quanto às demandas futuras para a irrigação. Além disso, deve ser considerado tam-

bém o valor da outorga. 

O cenário que o Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos Hídricos para a Macrome-

trópole Paulista, 2013, denomina como “cenário de intensificação do crescimento brasileiro” 

busca refletir, além de uma maior atividade econômica do País, os potenciais impactos sobre 

as demandas de recursos hídricos de projetos em infraestrutura e energia.43 

Quanto ao denominado “cenário ações de gestão e controle operacional de demandas”, 

que prevê a redução de consumo por gestão de demanda, foi constituído considerando maior 

eficiência no controle e gestão operacional. Nas ações relacionadas à gestão de demanda, as 

43 Disponível em: <http://www.daee.sp.gov.br/macrometropole/outubro/relatoriofinal/relatorio_final_rf_vol_I.pdf>. Acesso em janeiro 2015.

perdas totais nos sistemas de abastecimento de água (IPD - Índice de Perdas da Distribuição), 

têm como fator mais relevante as perdas “físicas” (vazamento nas tubulações de água que po-

dem ser vistos superficialmente ou podem ocorrer por infiltração no subsolo).

Contudo, neste Plano Diretor outras formas de intervenção também foram consideradas 

para a formulação desse cenário alternativo, destacando algumas delas: (i) a redução de con-

sumo e mudanças comportamentais; (ii) a gestão do uso da água para irrigação; (iii) a gestão 

do uso da água para a indústria. 

As ações de controle operacional de demandas se desdobram em: redução de perdas 

no sistema de abastecimento, Programa de Uso Racional de Água (PURA) em edificações 

públicas, mudanças tecnológicas e de gestão do uso da água na irrigação, tecnologia de pro-

dução mais limpa e regulamentação da cobrança pelo uso da água, bem como nas indústrias 

abastecidas pela rede pública e também nas indústrias que fazem a captação diretamente em 

mananciais.

As ações acima citadas, em conjunto, resultariam em uma economia projetada para 2035 

de 11,5% (32,63m3/s) em relação ao cenário tendencial.

Saiba mais

• Consultar o livro: Política de Águas e Educação Ambiental: processos dialógi-
cos e formativos em planejamento e gestão de recursos hídricos / Ministério do 
Meio Ambiente. Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano – 2013. 

• Consultar: Diretrizes para a elaboração de planos de Recursos Hídricos de Bacias 

Hidrográficas: Resolução CNRH n.º 145. Acesso em dezembro de 2012.

Sistemas de Produção de Água da Região 
Metropolitana de São Paulo

O sistema produtor de água na Região Metropolitana de São Paulo é integrado. Dos 39 mu-

nicípios que compõem a Grande São Paulo, 30 fazem parte do Sistema Integrado Metropolitano 

(SIM), operado pela Sabesp. Alguns municípios, além de receberem água potável do sistema 

integrado, também utilizam água de sistemas isolados.44

Destaca-se ainda, que a empresa também vende água por atacado a cinco serviços muni-

cipais: Santo André, São Caetano do Sul, Mauá, Guarulhos e Mogi das Cruzes.

No total existem oito Estações de Tratamento de Água (ETAs) responsáveis pela produção 

de 67,8 mil litros de água por segundo, média anual, para atender cerca de 20 milhões de pes-

soas. 

44  Fonte: Disponível em: <http://www2.ana.gov.br/Paginas/imprensa/noticia.aspx?id_noticia=9209>. Acesso em março 2015.
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Sistemas Produtores45

45 Fonte: Ilustrações dos Sistemas Produtores - Sabesp.

Alto Cotia

A água provém da Represa Pedro Beicht, formada pelos Rios Ca-

pivari e Cotia do Peixe. A água é captada na Represa da Graça e trans-

portada para a ETA Alto Cotia. Com capacidade nominal de 1.250 litros 

de água por segundo e é responsável pelo abastecimento de 400 mil 

habitantes de Cotia (parte), Embu das Artes (parte), Itapecerica da Serra, 

Embu-Guaçu e Vargem Grande.

Baixo Cotia
O Sistema Produtor Baixo Cotia é abastecido pelo Rio Cotia. Com 

capacidade nominal de 900 litros por segundo, em média, e é responsá-

vel pelo abastecimento de aproximadamente 460 mil pessoas da Zona 

Oeste da Região Metropolitana, em Barueri, Jandira e Itapevi.

Embu-Guaçu
O Sistema Produtor Embu-Guaçu é uma ETA Compacta que cap-

ta água subterrânea por meio de poços. Com capacidade nominal de  

150 litros por segundo, abastecendo em torno de 38.000 habitantes da 

região. 

Alto Tietê
O Sistema Produtor Alto Tietê é formado pelos Rios Tietê, Claro, 

Paraitinga, Biritiba, Jundiaí, Grande, Doce, Taiaçupeba-Mirim, Taiaçupe-

ba-Açu e Balainho. O tratamento é realizado na ETA Taiaçupeba. Com 

capacidade nominal de 15 mil litros por segundo e é responsável pelo 

abastecimento de 3,1 milhões de pessoas da Zona Leste da capital e os 

Municípios de Arujá, Itaquaquecetuba, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Su-

zano e, parcialmente, os Municípios de Mauá, Santo André, Guarulhos e 

Mogi das Cruzes.

Guarapiranga
O Sistema Produtor Guarapiranga é um dos maiores sistemas de 

água da RMSP, e fica próximo à Serra do Mar. A água é proveniente da 

Represa Guarapiranga, formada pelos Rios Embu-Mirim, Embu-Guaçu, 

Santa Rita, Vermelho, Ribeirão Itaim, Capivari e Parelheiros e da Represa 

Billings, a partir do braço do Rio Taquacetuba. Com capacidade nominal 

de 15 mil litros de água por segundo e é responsável pelo abastecimento 

de 3,8 milhões de pessoas das Zonas Sul e Sudoeste da Capital e dos 

Municípios de Taboão da Serra, Embu das Artes (parte) e Cotia (parte).

Demanda

O Sistema Cantareira, conforme o Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Ca-

pivari e Jundiaí 2010/2020, tem uma demanda de 52% para abastecimento urbano, 29% para o 

industrial e 18% para o setor rural, sendo que a relação oferta/demanda já apresenta, em alguns 

trechos das bacias, a obrigatoriedade do reúso.

Rio Grande  
O Sistema Produtor Rio Grande capta água de um braço da Represa 

Billings. Com capacidade nominal 5,5 mil litros de água por segundo e é 

responsável pelo abastecimento de 1,6 milhões de pessoas em Diade-

ma, São Bernardo do Campo e parte de Santo André.

Rio Claro 
O Sistema Produtor Rio Claro, situado a 70km da Capital de São 

Paulo. Com capacidade nominal de 4 mil litros por segundo. A captação 

provém dos Rios Ribeirão do Campo e Guaratuba e a água é tratada na 

ETA Casa Grande. É responsável pelo abastecimento de 1,2 milhões de 

pessoas do Município de Ribeirão Pires, da região de Sapopemba na 

Capital e parte dos Municípios de Mauá e Santo André. O sistema foi 

construído na década de 1930 e, posteriormente, ampliado na década 

de 1970.

Cantareira
O Sistema Produtor Cantareira é o maior produtor de água, forma-

do pelos Rios Jaguari, Jacareí, Cachoeira, Atibainha e Juqueri (Paiva 

Castro), na Região Metropolitana de São Paulo. Tem capacidade para 

produzir até 33 mil litros por segundo. É responsável pelo abastecimento 

de 8,1 milhões de pessoas das Zonas Norte, Central, parte das Zonas 

Leste e Oeste da capital, bem como os Municípios de Franco da Rocha, 

Francisco Morato, Caieiras, Osasco, Carapicuíba, São Caetano do Sul e, 

parcialmente, os Municípios de Guarulhos, Santo André e Barueri.

Ribeirão da Estiva 
O Sistema Produtor Ribeirão da Estiva capta água do Rio Ribeirão 

da Estiva. Com capacidade nominal de 100 litros de água por segundo 

e é responsável pelo abastecimento de 40 mil pessoas do Município de 

Rio Grande da Serra. O sistema foi escolhido para receber e colocar em 

prática as novas tecnologias desenvolvidas pela Sabesp ou por parce-

rias com universidades e centros de pesquisa, tornando-o um centro de 

referência tecnológica em automação em todas as fases de produção de 

água.
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A Agência Nacional de Águas (ANA) e o Departamento de Água e Energia Elétrica de São 

Paulo (DAEE) determinam o volume de captação de água no sistema.46

Cantareira – Rios de Vida e um Mar de Problemas

Nota: A outorga do Sistema Produtor Cantareira pelo Comitê Rios Piracicaba, Ca-

pivari e Jundiaí (PCJ) prevista para ser renovada em 2014, gerou uma disputa pela 

água entre as Regiões Metropolitanas de São Paulo (RMSP) e Campinas/Piracicaba, 

que não foi pacificada em âmbito estadual, foi mediada em âmbito Federal pela Agên-

cia Nacional de Águas (ANA) e definida em âmbito jurídico. Há décadas, o conflito pelo 

uso da água entre as Bacias Hidrográficas do Alto Tietê, as Bacias dos Rios Piracica-

ba, Capivari e Jundiaí (PCJ) e a Região Metropolitana de Campinas, que concentram 

grandes usuários de água dos setores industrial e agrícola, reforça a necessidade de 

estabelecer regras cada vez mais criteriosas para a concessão da outorga pelo uso da 

água, de forma a compartilhar a vazão dos escassos mananciais entre as regiões.

Com o crescimento populacional médio anual estimado em 1%, segundo o Censo 

IBGE – 2010, para a Grande São Paulo e 4% para a região de Campinas, será neces-

sária a produção de água suficiente para abastecer 400 mil moradores a mais a cada 

ano, exigindo a exploração de novos mananciais para abastecimento público. Diante 

deste cenário é preciso ampliar e pensar em políticas públicas diferenciadas: reapro-

veitamento de água (água de chuva), adoção da água de reúso (para resfriamento de 

torres, lavagem de pisos, rega de jardins, etc.), despoluição (de lagos, rios e córregos), 

recuperação de corpos d´água e reflorestamento. Quanto à população, pode também 

contribuir economizando água, por meio do uso consciente deste importante recurso 

natural, finito e limitado.

Fonte: Disponível em: <http://redeagua.wordpress.com/2013/10/31/regioes-metropolitanas-de-sao-paulo-e-campinas-dis-
putamagua-do-sistema-cantareira>. Acesso em julho 2014.

46  Fonte: Disponível em: <http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/outorgaefiscalizacao/renovacaocantareira.aspx>. Acesso em outubro 
2014.

Imagem da Represa Paiva Castro. Fonte - Sabesp.

Ciclo do Saneamento

O Ciclo do Saneamento Básico é um conjunto de medidas que tem como objetivos: preser-

var as condições do meio ambiente, evitar a proliferação de doenças entre as pessoas e me-

lhorar as condições de saúde pública. O saneamento básico é a parte na qual estão incluídos o 

abastecimento de água e a disposição dos esgotos. A figura abaixo ilustra como ocorre o ciclo 

do saneamento semelhante ao ciclo hidrológico (que será abordado na pág. 72).

Para refletir:

• Será que um dia a água pode acabar?

• Já pensou na qualidade de vida das pessoas que vivem em locais onde não há trata-

mento de água?

A seguir será descrito como ocorrem os processos de tratamento água e esgoto:

TRATAMENTO DE ÁGUA

O tratamento de água é feito a partir da água doce encontrada na natureza que contém 

resíduos orgânicos, sais dissolvidos, metais pesados, partículas em suspensão e micro-orga-

nismos. Por essa razão, a água é levada do manancial para a Estação de Tratamento de Água 

(ETA). Podemos dividir o tratamento de água em duas etapas, as quais chamamos de tratamen-

to inicial e tratamento final: 

Fonte: Disponível em: <http://3.bp.blogspot.com/_OxQWxlnrG24/TIGfJ64QddI/AAAAAAAAAEo/r3GrsFbE_As/s400/ciclo+da+%C3%A1gua2.
jpg>. Acesso em janeiro 2015. Ilustração adaptada. 
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Tratamento inicial

Não há reações químicas envolvidas, somente processos físicos.

• Peneiramento: elimina as sujeiras maiores;

• Sedimentação ou decantação: pedaços de impurezas que não foram retirados com o 

peneiramento são depositados no fundo dos tanques;

• Aeração: borbulha-se ar com o intuito de retirar substâncias responsáveis pelo mau chei-

ro da água (ácido sulfídrico, substâncias voláteis, etc.).

Tratamento final

• Coagulação ou floculação: neste processo as partículas sólidas se aglomeram em flocos 

para que sejam removidas mais facilmente;

• Sedimentação: os flocos formados vão sedimentando no fundo do tanque, “limpando” a 

água;

• Filtração: a água da parte superior do tanque de sedimentação passa por um filtro que 

contém várias camadas de cascalho e areia e, assim retiram as impurezas menores;

• Desinfecção: é adicionado na água um composto bactericida e fungicida, como por 

exemplo, o hipoclorito de sódio (água sanitária, NaClO), conhecido como cloro’.47

47  Disponível em: <http://www.usp.br/qambiental/tratamentoAgua.html>. Acesso em novembro 2014.

Fonte: Sabesp.

Fonte: Sabesp.

Para visualizar o tratamento de água com animação de forma explicativa, acessar o site: 

<http://site.sabesp.com.br/uploads/file/flash/tratamento_agua.swf> e entrar no ícone “tratamen-

to de água”.

As etapas do tratamento de água, de acordo com a ilustração, podem ser visualizadas se-

lecionando no botão “iniciar animação” apresentando detalhes de cada compartimento. A cada 

etapa deve ser acionado o ícone “próximo” até o final do processo.

TRATAMENTO DE ESGOTO

O tratamento de esgoto é feito a partir de esgotos domésticos ou industriais (efluente ou 

águas residuais) que após o processo é lançado nos rios, córregos, mananciais, etc., minimi-

zando seu impacto ao meio ambiente e para a saúde humana. Esse tratamento é feito na cha-

mada Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), dividido em duas etapas: fase líquida e sólida.

Nota: Quanto mais poluída for a água, mais caro será seu tratamento e, no futuro, a água 

de qualidade poderá ser privilégio de poucos.

   Fase líquida      Fase sólida

Para visualizar o tratamento de esgoto com animação de forma explicativa, disponível em: 

<http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=49> e entrar no ícone “tratamento 

de esgoto”.

As etapas do tratamento de esgoto, de acordo com a ilustração, podem ser visualizadas, 

selecionando no botão “iniciar animação” apresentando detalhes de cada compartimento. A 

cada etapa deve ser acionado o ícone “próximo” até o final do processo.
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Ciclo da água

O ciclo da água ou ciclo hidrológico refere-se à sua troca contínua entre a atmosfera, solo, 

águas superficiais e plantas. A água dos lagos, rios, oceanos, plantas e animais, transformam-

-se do estado líquido para o gasoso, passando para a atmosfera, podendo, em situações espe-

ciais, precipitar em forma de chuva ou de neve.

Os vapores de água vão se acumulando na atmosfera aumentando a concentração, ou 

seja, aumentando a umidade do ar. Quando a umidade atinge 100%, se a temperatura baixar 

um pouco, o vapor começa a condensar e formam-se nuvens. Nem toda nuvem provoca chuva, 

no início da sua formação. Essas gotículas, cujo diâmetro é menor que o de um fio de cabelo, 

ficam suspensas na nuvem, mas como elas estão em movimento, colidem entre si e formam 

gotículas maiores, uma vez que as nuvens ficam pesadas o suficiente, se precipitam em forma 

de chuva.

As chuvas podem, então, cair no mesmo local onde ocorreu a evaporação, mas se forem 

transportadas pelos ventos, poderão precipitar em outros locais. Exemplo: se chover em Ribei-

rão Preto (interior de SP), a nuvem poderá ter sido formada em outro local, ou seja, as molé-

culas de água que saíram de Santos (litoral) ou do interior de Minas Gerais, ou ainda de outros 

estados, viajaram com os ventos até o local onde ocorreu a precipitação.

A água da chuva ao atingir o solo, segue por três alternativas: uma parte escorre em forma 

de enxurrada, outra infiltra no solo e outra parte evapora retornando à atmosfera. De qualquer 

forma, toda a água que precipitou, um dia retornará à atmosfera continuando o ciclo.

Fonte: Disponível em: <http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/11847/open/file/O%20
ciclo%20da%20agua.jpg?sequence=1&eventSource=2>. Acesso em novembro 2014. Imagem adaptada.

Por ação do sol, 
a água dos rios, 
lagos e oceanos 

evapora-se e 
forma as nuvens.

A água retida 
nas plantas e 

na terra vai para 
a atmosfera e 

forma as nuvens

Processo de 
formação de 

nuvens, geada 
e orvalho

Saiba mais

Em casa, todos os dias, o homem faz com que a água também mude de fases. Ao 

fervê-la para fazer comida, ela muda do estado líquido para o gasoso. No banho quen-

te também há transformação de parte da água em vapor. Ao colocar água em estado 

líquido em cubas de gelo no freezer, também se promove uma mudança, desta vez 

para o estado sólido.

As águas subterrâneas também evaporam, pois estas molham o solo, que transpira. As 

plantas também transpiram e, assim, as nuvens também são formadas pelas moléculas de 

água com origem no solo e plantas. A água da chuva percola para o interior do solo com a 

ajuda das raízes das plantas e, assim, vai penetrando mais e mais fundo, formando os lençóis 

freáticos. Sem as plantas, grande parte da água escoa para os rios sem ter tempo de ser arma-

zenada no subsolo.

Se chovesse sempre a mesma quantidade de água que evapora e escoa de cada região, 

o volume de água disponível não mudaria, porém sabemos que há secas até em cidades como 

Manaus, onde costuma chover muito.

Saiba mais

Com base na figura que mostra o Ciclo da Água (pág. 72), observe que a seta 

foi colocada no sentido de transportar as nuvens dos oceanos para o continente. E 

se o sentido mudar? E se começar a chover mais sobre os oceanos e menos sobre o 

continente? Faltará água doce para reabastecer nossos mananciais? A grande seca 

que ocorreu na Amazônia em 2005 foi porque o regime de ventos mudou e deixou de 

transportar grandes quantidades de ar úmido do Oceano Atlântico para a Amazônia. 

No Brasil, a maior parte da nossa energia elétrica vem do represamento dos rios, onde 

a força das águas move as turbinas das usinas hidrelétricas. Como todos sabem, se 

faltar água, faltará também energia.
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Água e corpo humano

Á água que está em nosso corpo existe há bilhões de anos. É a mesma água que transpira-

mos e que circula pelo ar, pelas nuvens e depois volta para a terra em forma de chuva, alimen-

tando córregos, rios, lagos, represas, etc. Por isso é importante respeitá-la e preservá-la. Afinal 

que tipo de água você deseja que circule pelo seu corpo?

Cerca de 70% do corpo do homem e 85% do cérebro são compostos de água. Ela tem a 

função de levar as substâncias nutritivas até as células, regular a nossa temperatura, auxiliar 

o processo de digestão, manter o peso do corpo, lubrificar tecidos e articulações e evitar a de-

sidratação. É por isso que sentimos sede. Essa é a forma que nosso organismo encontra para 

nos informar que está faltando água.

Quando comparamos o ciclo hidrológico com o sistema do corpo humano queremos mos-

trar uma semelhança entre eles no processo de funcionamento quando se trata da circulação 

da água, ou seja, para manter a vida (corpo humano) e no ciclo do saneamento para manter a 

qualidade e quantidade de água.

Saiba mais

A água é a seiva da vida tanto que quando não ingerimos poderemos entrar em 

colapso (desidratação) que poderá ter várias fases, como:

Fases Sintomas

Perda de 1% a 5% de água Sede, pulso acelerado, fraqueza.

Perda de 6% a 10% de água
Dor de cabeça, fala confusa, 
visão turva.

Perda de 11% a 12% de água Delírio, língua inchada, morte.

Uma pessoa pode suportar até 50 dias sem comer, mas apenas 4 dias sem beber 

água.

Nosso corpo perde líquido cada vez que urinamos, transpiramos e até mesmo 

quando respiramos. Para repor a água perdida, é recomendado o consumo de muita 

água e frutas, que também são ricas nesta substância.

Doenças e endemias

Mais de 80% da água utilizada ao redor do mundo não são coletadas ou tratadas  

(CORCORAN et al., 2010)48. O provimento aprimorado de saneamento básico e de água po-

tável de qualidade poderia reduzir as doenças diarreicas em, aproximadamente, 90% (WHO, 

2008a)49. Os riscos para a saúde humana são, sem dúvida, a maior e mais disseminada pre-

48  CORCORAN, E. et al. (Eds.). Sick Water? The central role of wastewater management in sustainable development; a rapid response 
assessment. The Hague: UN-Habitat, UNEP, GRIDArendal. Acesso em janeiro 2010.
49 WHO. Safer Water, Better Health: costs, benefits and sustainability of interventions to protect and promote health. Geneva: World Health
Organization (WHO), 2008a. Acesso em janeiro 2010.

ocupação ligada à qualidade da água. A cada ano, ocorrem cerca de 3,5 milhões de mortes 

relacionadas ao fornecimento inadequado de água, saneamento básico e higiene, predominan-

temente em países em desenvolvimento (WHO, 2008b)50. Estima-se que as doenças diarrei-

cas, frequentemente relacionadas à ingestão de água contaminada, causem a morte de mais 

de 1,5 milhão de crianças abaixo de cinco anos de idade, por ano (BLACK et al., 2010)51. Uma 

proporção importante do total de doenças ao redor do mundo (cerca de 10%) poderia ser pre-

venida por meio de aprimoramentos relacionados à água potável, ao saneamento e à higiene, 

juntamente com avaliações.52

Doenças transmitidas pela água

São provenientes de dejetos humanos, animais ou químicos. Entre elas, a cólera, a febre 

tifoide, a poliomielite, a meningite, as hepatites A e E, e a diarreia. A maioria pode ser preveni-

da com o tratamento prévio da água. Em 2001, morreram perto de 2 milhões de pessoas por 

diarreia infecciosa: 1,3 milhão eram crianças menores de cinco anos; em dez anos, houve mais 

mortes por doenças de veiculação hídrica do que na Segunda Guerra Mundial.

Na China, Índia e Indonésia, morreram duas vezes mais pessoas de diarreia do que do 

vírus da Aids. Medidas simples de higiene, como lavar as mãos após usar o vaso sanitário, ou 

antes de preparar a comida, evitariam essas mortes.

Doenças de origem na água

São enfermidades causadas por organismos aquáticos que passam uma parte de seu ciclo 

vital na água e outra parte como parasitas animais, como os helmintos e platelmintos.

Entre as doenças de origem na água estão a esquistossomose, a paragoníase e a clonor-

quíase. O predomínio dessas doenças pode aumentar em águas paradas, ideal para os cara-

cóis hospedeiros de muitos tipos de vermes. Cerca de 200 milhões de pessoas no mundo são 

infectados pelo verme que causa a esquistossomose, em 74 países. Estudos mostram que a 

doença diminuiu em 77% nas regiões onde passou a existir água tratada.

Por ano, 88 milhões de crianças menores de 15 anos de idade são infectados pela esquis-

tossomose anualmente, sendo que 80% vivem na África Subsaariana.

50  WHO. The Global Burden of Disease: 2004 update. Geneva: WHO, 2008b. Acesso em janeiro 2010.
51 BLACK, R. E. et al. Presentation for the Child Health Epidemiology Reference Group of WHO and UNICEF: global,
regional, and national causes of child mortality in 2008; a systematic analysis. The Lancet, v. 375, n. 9730, p. 1969–1987, 2010. Disponível em:
<http://www.who.int/child_adolescent_ health/data/cherg/en/index.html>. Acesso em outubro 2011.
52 Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002154/215492por.pdf>. (CORCORAN et al., 2010), (BLACK et al., 2010. Acesso 
em novembro 2014.
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Doenças veiculadas pela água

São aquelas transmitidas por vetores como os mosquitos e as moscas tsé-tsé, que se criam 

e vivem em águas contaminadas e não contaminadas. Milhões de pessoas sofrem dessas do-

enças, como a malária, a febre amarela, a dengue, a doença do sono e filariose. A malária é a 

doença endêmica mais difundida, ocorre em 100 países, matando um milhão por ano e pondo 

em risco a vida de dois bilhões de pessoas.

A incidência da malária parece estar aumentando por várias razões, entre elas: a resistên-

cia aos medicamentos, a resistência dos mosquitos aos inseticidas de maior uso e as mudanças 

microambientais, gerando novos lugares de cria. Por outro lado, a migração, as mudanças cli-

máticas e a criação de novos habitats fazem com que menos pessoas desenvolvam imunidade 

natural a essas doenças.

Existem doenças causadas pela escassez de água. Dentre elas temos: aquelas que in-

cluem o tracoma e a tuberculose, que se propagam em condições de escassez de água e condi-

ções sanitárias deficientes. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), para cada dólar 

investido em saneamento, de quatro a cinco são economizados em saúde curativa.

O Estado de São Paulo tem investido na qualidade da água, evitando diversas doenças. No 

ano de 2012, a taxa de mortalidade infantil chegou ao índice de 11,48%, o menor da história, 

segundo a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) – 2013.

Diante da escassez iminente, qual é o nosso papel?

Temos visto todos os dias notícias chamando a 

atenção da sociedade para o problema da escassez 

da água. O que temos feito frente a este problema?

A abundância de água depende da mudança de 

hábitos de cada cidadão, seja no consumo e produ-

ção de lixo, na diminuição de poluentes atmosféri-

cos (aquecimento global) e na nossa atuação en-

quanto membros de uma sociedade que zela pelo 

futuro das próximas gerações.

Os educadores têm a responsabilidade não só de compreender o problema, como também 

de formar uma geração consciente, capaz de perceber sua realidade e transformá-la, a partir 

de estratégias e comportamentos que levem à sustentabilidade planetária. É também papel do 

educador conversar sobre as responsabilidades dos diferentes segmentos da sociedade: go-

vernos, indústrias, comércio, agropecuária, etc.

1/2
da população pode 

enfrentar escassez de 

água  até 2030.

Fonte: Org 350.

De acordo com a Organização das Nações Unidas, cada pessoa necessita cerca de 110 li-

tros de água por dia para atender às necessidades de consumo e higiene. No entanto, no Brasil, 

o consumo por pessoa pode chegar a mais de 200 litros/dia, dependendo da região.

Gastar mais de 110 litros de água por dia é jogar dinheiro fora e desperdiçar nossos recur-

sos naturais. Veja algumas dicas de como economizar água e dinheiro, sem prejudicar a saúde 

e a limpeza da casa e a higiene das pessoas.

Dicas de economia

No banheiro

• Feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba;

• Não tome banhos demorados, cinco minutos são suficientes;

• Descarga gasta muita água, não acione a descarga à toa;

• Não use o vaso sanitário como lixeira;

• Mantenha a válvula de descarga sempre regulada;

• Vazamentos? Conserte o quanto antes.

Na cozinha

• Antes de lavar pratos e panelas, limpe bem os restos de co-

mida e jogue no lixo;

• Feche a torneira enquanto ensaboa a louça. Para lavar a lou-

ça, coloque água até a metade da pia com detergente e deixe de 

molho. Ensaboe. Depois, coloque água na pia de novo e enxágue;

• Só ligue a máquina de lavar pratos quando estiver cheia.

Na lavanderia

• Deixe acumular as roupas e lave-as de uma só vez;

• Feche a torneira enquanto ensaboa e esfrega a roupa;

• Só ligue a lavadora de roupa quando estiver cheia.

No jardim, no quintal, na calçada

• Não lave o carro com mangueira. Use um balde e um pano;

• Não use a mangueira para limpar a calçada, e sim uma vassoura que faz o mesmo efei-

to e economiza água;

• Não regue as plantas com mangueira. Use um balde ou regador. Regue logo ao ama-

nhecer ou ao entardecer, para evitar perda por evaporação.
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Verifique os vazamentos

• Torneira pingando desperdiça muita água. Sempre que necessário, troque o “courinho”;

• Verifique se há vazamentos no vaso sanitário, chuveiro, registros e outros.

Gramado

• Procure aumentar o intervalo entre as podas. Quando a grama está bem baixa, a água 

do solo evapora mais rápido. Utilize grama somente em áreas onde ela realmente é 

necessária. Canteiros de plantas rasteiras necessitam de menos água.

Cultive as plantas certas 

• Utilize espécies que necessitam de pouca água como as nativas regionais (adaptadas 

aos regimes de chuvas locais) ou plantas xerófitas (cactos), que precisam de uma quan-

tidade mínima de água.

Cobertura do solo

• O solo não deve ficar exposto. Para cobri-lo podem ser utilizadas pedras, casca de 

pinus, palhas, restos de poda de grama, argila expandida entre outros.

Piscina 

• Uma piscina de tamanho médio, exposta ao sol e à ação do vento, perde por evapo-

ração perto de 4.000 litros num mês, suficientes para abastecer 16 famílias de quatro 

pessoas para beberem água durante um mês (dois litros por dia). Medida: providencie 

uma cobertura (encerado, material plástico), pois isto reduz a perda em 90%.

Lento

300 litros/mês

Médio

600 litros/mês

Rápido

960 litros/mês

Fique de olho nos 
desperdícios 
e vazamentos

“Água, use mas 
não abuse.”

“Economizar água 
é esbanjar 

inteligência”.

Fonte: Sabesp.

Saiba mais

Conscientização da população
 

A Sabesp vem realizando várias campanhas de conscientização do Uso Racional da Água 

desde 1996, com o objetivo de estimular a sociedade a compreender que a água não deve ser 

desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. De maneira geral, sua utilização deve ser feita 

com consciência e discernimento, para que não se chegue a uma situação de esgotamento ou 

de deterioração da qualidade das reservas disponíveis (Art. 7.º da Declaração Universal dos 

Direitos as Água).

Os resultados destas campanhas, segundo o quadro abaixo, demonstram que o consumo 

de água por família/mês reduziu de 20,1m³ para 13,2m³.

“Devemos ser a mudança que queremos ver no mundo”.
MahatMa Gandhi

Fonte: Dados fornecidos pela Sabesp.
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Sugestão de atividades

Atividade 1

Título: Você conhece a conta de água que chega à sua casa?

Nota: A ilustração da conta é referente ao período de condições normais de fornecimento de água.

Conteúdo: Esta atividade trabalha com a compreensão dos dados numéricos, o significado 

dos números quanto ao consumo, localização e os padrões de qualidade da água e sua legis-

lação de atendimento.

RGI - Número 
de identificação do 
imóvel da Sabesp

Histórico do 
consumo dos 
últimos meses

Codificação 
Sabesp: indica a lo-
calização exata (rua, 

quadra, imóvel)

Número do 
hidrômetro -  
identifica o  
medidor

Mês de 
referência

Média em m³ 
de consumo dos 
últimos 12 meses

Descrição dos 
valores das análises 
da água distribuída 

ao imóvel

Recursos: Conta d´água impressa ou disponível em: <www.sabesp.com.br>.

Procedimento:

Como ter acesso à conta impressa

• Ligar no atendimento ao cliente da concessionária, no caso da Sabesp é 195, fornecen-

do o endereço completo (logradouro, número, quadra e bairro, até o número do RGI do 

vizinho e o nome), solicitando a 2.ª via por telefone, na agência ou pelo site;

• Obtido o número do RGI pela concessionária, o número de identificação do imóvel, po-

derá ser acessado pelo site da Sabesp <www.sabesp.com.br> e entrar no ícone “sua 

conta” e seguir os passos indicados no site (Serviços/ Agência Virtual/ Sua Conta/ 2.ª 

via/ digite o Registro Geral do Imóvel (RGI) no campo – Número do RGI).

Analisar os dados da conta, verificar:

• Mês da conta e o mês referente ao consumo;

• Data da última leitura;

• Média em m3 dos últimos seis meses – histórico dos consumos (avaliar o mês de maior 

e menor consumo e identificar os motivos (período de mais calor/frio, visitas, hospeda-

gem, viagens, férias, etc.);

• Valor da conta em função do consumo (em função da variação dos usos).

Analisar as tarifas em função da faixa de consumo:

• Esta análise permite concluir que, quanto maior o consumo, poderá mudar de faixa se 

encaixando nas tarifas progressivas;

• Analisar se é pago o mesmo valor da água para o volume de esgoto gerado (que é a 

mesma quantidade de água consumida pelo imóvel).

Analisar os dados de padrão de potabilidade (qualidade da água – Decreto 5.440/05 

Portaria do Ministério da Saúde):

• Analisar os resultados de turbidez, cor, cloro, coliformes totais e termotolerantes;

• Identificar por qual sistema produtor o imóvel é abastecido (de onde vem a água).
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Informações complementares: Faltou água, como obter as informações:

Antes de ligar para a concessionária no número do atendimento ao cliente, conferir se o 

registro (medidor/ hidrômetro ou relógio) do cavalete está fechado ou aberto. Se estiver aberto, 

perguntar aos vizinhos se eles também estão sem água, assim a concessionária poderá ser 

avisada (no caso da cidade de São Paulo, a Sabesp), se o problema é localizado ou se atinge 

várias casas, uma equipe será mobilizada para atendê-lo. Se o problema não for localizado, a 

concessionária informará o motivo da paralisação.

Os educadores podem observar, por meio desta atividade, o nível de entendimento dos alu-

nos com relação à conta: consumo mensal e semestral, qual o custo da água por faixa de con-

sumo, qual o valor da despesa com a água e quanto isto representa no planejamento familiar. 

Ao final do exercício, o aluno concluirá que não deverá desperdiçar a água e procurará mudar 

seus hábitos com boas práticas de redução de consumo nas suas atividades diárias.

Atividade 2

Título: Calculando o consumo

Conteúdo: Esta atividade trabalha com a compreensão dos dados numéricos contidos 

na conta água ou por meio da leitura diretamente no medidor/hidrômetro ou relógio. Também, 

poderão ser trabalhadas as quatro operações matemáticas, raciocínio lógico, leitura e interpre-

tação de texto, comparação de dados e análise de gráficos.

Recursos: Pedir para que os alunos levem a conta de água, uma calculadora ou outro re-

curso como, por exemplo: celular, tablet, etc. para a escola.

Caso o aluno não tenha ligação de água regularizada em sua residência, o que ocorre em 

algumas regiões, pode ser adotado o consumo de água da escola.

Procedimento:

Solicitar que os alunos anotem o consumo de água dos últimos três ou seis meses (pro-

videncie a quantidade de contas necessárias para completar o período) ou faça a leitura no 

medidor e tragam os dados para sala;

• Cada aluno pode falar ou escrever no quadro os números anotados, ou utilizar o flip 

chart; 

• Os alunos poderão calcular e analisar se houve diferença de consumo por meio da sub-

tração, por exemplo:

• Anotar o consumo do mês de referência julho de 2014 = 396m³;

• Anotar o consumo do mês seguinte, agosto de 2014 = 419m³;

• Subtrair o consumo do mês de agosto do mês anterior (de julho). Consumo mensal = 

419 – 396 = 23m³;

• Registrar o consumo mês a mês de cada casa, até completar seis meses, para elaborar 

o gráfico de consumo semestral (calculadora e planilhas do Excel® para gerar o gráfico 

a partir da tabela de consumo mensal dos seis meses).

Calcular a média mensal semestral

Somar o consumo (volume de água) dos seis meses e dividir por seis (período de meses 

do acompanhamento). O resultado obtido será a média mensal semestral da família, em m3, 

considerando as variações sazonais, férias, viagem, etc.

Calcular a média mensal anual - seguir os mesmos passos do cálculo semestral.

O conceito de educação e planejamento financeiro, além de sensibilizar os alunos sobre 

a importância do uso racional da água, enfatiza sua importância para o meio ambiente. Esta 

atividade poderá contribuir para que os alunos coloquem em prática as noções básicas de edu-

cação financeira e de consumo consciente.

Propor aos alunos o desafio de economizar água e discuta com eles os benefícios sociais, 

ambientais, econômicos, além do planejamento familiar.

Nota: Elaborar a tabela e gráfico de 12 meses semelhante à ilustração.

Nesta atividade o aluno pode verificar qual foi a variação de consumo dos últimos três, seis 

meses ou até um ano. Caso haja variações significativas, o aluno poderá ser orientado a con-

versar com seus pais e perguntar se houve algum motivo específico para esta variação, ficando 

atento como a água é usada em sua casa. No decorrer do acompanhamento, pode-se concluir 
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que a família já está sensibilizada como um consumidor consciente, adotando boas práticas 

para redução do consumo.

Todo ser humano tem direito ao acesso à água tratada, porém, é preciso que ele reconheça 

a importância de solicitar a ligação de água à concessionária da sua cidade, até para que possa 

ter uma conta de comprovação da sua residência em caso de eventuais necessidades de aqui-

sição de bens de consumo.

Atividade 3

Título: Consumo individual

Conteúdo: Esta atividade trabalha a aplicação dos hábitos quanto ao uso da água no dia-

-a-dia, com relação à higiene pessoal, observando a quantidade de vezes que repete a mesma 

atividade.

Recurso: Tabela ou planilha, de acordo com o modelo da ilustração do manual para uma 

semana.

Procedimento:

Elaborar uma tabela ou planilha com base no modelo disponível no manual, de acordo com 

a necessidade e realidade de cada aluno;

• Preencher a tabela ou planilha com os dados da sua rotina no período de um dia;

• Utilizar os valores da coluna “2” referente à coluna “1”, onde estão listados os equipa-

mentos (caixa acoplada, válvula, máquina de lavar) e atividades (escovar dentes, lavar 

mão, etc.);

• Preencher na coluna “3” quantas vezes no dia foi realizada a atividade ou usado o equi-

pamento;

• Preencher na coluna “4” o valor da coluna “2” e “3”, realizando a operação de multiplicar 

e colocar o resultado na coluna ‘5”;

• Na linha “total do dia” e na coluna “5” somar todos os volumes calculados, o resultado é 

o volume total do consumo individual do dia;

• Registrar a quantidade de vezes de cada atividade realizada no dia até completar a 

semana.

Resultado do consumo: O resultado da coluna “5” é o consumo do dia. O aluno pode 

comparar se o seu consumo está maior ou menor que o recomendado pelo ONU, que é de 110 

litros/pessoa.dia. Observação importante: para ter o indicador em litros/pessoa.dia é necessário 

transformar a unidade de m³ adotando a seguinte correspondência: 1m³ equivale a 1.000 litros.

O educador poderá observar na planilha preenchida quais das atividades do dia-a-dia que o 

aluno mais repetiu e gerar uma roda de conversa que possibilite identificar o motivo da repetição 

e se houve necessidade de realizá-la tantas vezes. Neste caso o educador poderá despertar 

para a importância da água e para a utilidade em sua vida, induzindo-o a mudar o seu hábito na 

atividade que mais vezes utilizou a água.

Atividade 4

Título: Consumo familiar

Conteúdo: Esta atividade trabalha a percepção sobre o consumo da água das pessoas 

com o objetivo de promover mudanças culturais, induzindo-as a mudar seus hábitos familiares, 

tornando-as mais conscientes com relação ao uso deste líquido importante e fundamental para 

manutenção da vida.

Manual_Multiplicador_2017.indd   84-85 3/11/17   15:01



86 87

Recursos: Tabela ou planilha, de acordo com o modelo da ilustração do manual para uma 

semana.

Procedimento:

• Elaborar tabela com base no modelo disponível no manual, de acordo com a necessida-

de e realidade de cada aluno;

• Preencher a tabela ou planilha com os dados da rotina da família no período de uma 

semana;

• Registrar a quantidade de vezes de cada atividade realizada no dia-a-dia durante os pe-

ríodos da manhã, tarde e noite;

• Para atividades domésticas, pedir informação para quem as realiza;

• Só anotar no campo lavagem de carro se a família possuir esse bem e esta atividade for 

realizada em casa;

• Utilizar os valores da coluna “2” referente a coluna “1” onde estão listados os equipamen-

tos (caixa acoplada, válvula, máquina de lavar) e atividades (escovar dentes, lavar mãos, etc.);

• Preencher na coluna “3” quantas vezes no dia foi realizada a atividade ou usado o equi-

pamento;

• Preencher na coluna “4” o valor da coluna “2” e “3” realizando a operação de multiplicar 

e colocar o resultado na coluna ‘5”;

• Na linha “total do dia” e na coluna “5” somar todos os volumes calculados. O resultado é 

o volume total consumido pela família.

Calculando o consumo per capita (quanto que cada pessoa da família consome por 

dia)

Adotar a seguinte fórmula para obter o consumo per capita referente a uma semana:

Consumo per capita =
Volume (m3) × 1.000L

= L/pessoa.dia
N.º de dias × n.º de pessoas

Consumo per capita =
5m3 × 1.000L

= 178L/pessoa.dia
7 dias × 4 pessoas

O aluno pode comparar se o consumo da família está maior ou menor que o recomendado 

pelo ONU, que é de 110 litros/pessoa.dia.

Obs.: O cálculo do consumo per capita familiar mensal é feito de forma semelhante ao 

semanal, substituindo apenas o número de dias da semana por 30 dias (considerado mês co-

mercial).

Ao final do exercício, será possível verificar os equipamentos que mais gastam água (chu-

veiro, ducha, descarga, lavadora, etc.), como também os gastos de toda a família. O aluno 

poderá, junto com sua família, estabelecer metas de consumo, caso este total esteja acima de 

13,2m³/mês. Vide tabela do Saiba Mais – Conscientização da População (pág 79)

Obs.: O consumo varia de acordo com a 
pressão da água: casa ou apartamento
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Neste exercício, o aluno identificará quantos litros/pessoa.dia cada integrante da família 

gasta nas atividades diárias no mês, e se o valor obtido corresponde ao parâmetro indicado 

pela ONU, 110L/pessoa.dia. Portanto, os resultados obtidos evidenciam se são consumidores 

conscientes ou não.

O educador poderá utilizar esta atividade para ensinar o cálculo de consumo per capita na 

residência, trabalhando as quatro operações matemáticas, raciocínio lógico, leitura e interpreta-

ção de texto, comparação de dados e análise de gráficos. Desenvolvendo, também, os concei-

tos de educação e planejamento financeiro, além de sensibilizar os alunos sobre a importância 

do uso racional da água e sua importância para o meio ambiente.

Atividade 5

Título: Cuidar da água

Conteúdo: A água se distribui e se movimenta pela superfície da Terra; é essencial para 

animais, plantas e homens; possui inúmeros usos; é uma substância versátil, responsável pela 

hidratação básica do corpo humano, pela geração de energia em usinas hidrelétricas; é um 

importante meio de transporte em hidrovias, e é utilizada para fins estéticos e recreativos. Se 

não preservarmos podemos sofrer crises de abastecimento no mundo. A preservação deste im-

portante recurso é fundamental para manutenção da vida. Esta atividade pretende sensibilizar 

os estudantes sobre sua a água e sobre sua preservação a partir da sala de aula e do ambiente 

escolar.

Procedimento: O educador deverá organizar a classe em grupos de quatro a seis alunos.

• Organize pequenos grupos para discutir as observações.

Recursos:

• Mapa das áreas externas e dos prédios da escola;

• Câmera digital ou celular com câmera.

Sequência de aprendizado:

Os estudantes irão investigar equipamentos relacionados com a água (vasos sanitários, 

torneiras de jardim, bebedouros, etc.) existentes na escola e deverão desenvolver um plano de 

cuidados com a água.

Preparação:

“Diagnóstico da Água” – Orientar os grupos de alunos a andarem pela escola para observar 

todos os equipamentos relacionados com a água, por exemplo: torneiras, bebedouros, calhas, 

canos de escoamento, caixa d’água, tanque, ralo, mangueiras, vasos sanitários e chuveiros 

etc., e pedir para eles:

• Registrarem, por meio de relatório fotográfico, as áreas e os equipamentos;

• Identificarem as atividades com água que ocorrem em lugares específicos no ambiente 

escolar, como por exemplo: cozinha;

• Identificarem as áreas que precisam de cuidado e atenção, por exemplo: instalações 

sanitárias, bebedouros ou tanque.

Após a realização do diagnóstico, os alunos ao retornarem para sala, deverão:

• Nominar as imagens, identificando os equipamentos fotografados, por exemplo: torneira 

de jardim, torneira do bebedouro com acionamento automático, torneira do banheiro, 

etc.);

• Organizar as informações recolhidas no “Diagnóstico da Água” em agrupamentos de 

acordo com a localização, posição e lugar (ambiente natural/construção), no banheiro, 

pátio, cozinha, sala da diretoria, etc.

O educador poderá discutir com os alunos a finalidade dos equipamentos e das áreas na 

escola bem como tentar identificar problemas tais como: quais áreas usam mais água, desper-

dício de água, vazamentos, equipamentos quebrados ou em mal estado de conservação, ou se: 

Calhas e canos

• Precisamos de calhas e canos de escoamento?

• Para onde a água vai?

• Onde a água poderia ser recolhida?

• Onde a água cairia se não houvesse calhas ao redor das construções?

Torneiras e Descargas

• De onde vem a água de nossas torneiras e descargas?

• Para onde ela vai?
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Todo grupo pode perguntar ou “Pensar, Agrupar, Compartilhar” a informações obtidas no 

resultado do diagnóstico:

• Pense (individualmente) – agrupe (com colega) – Compartilhe (com o grupo);

• Como nossa escola pode ser diferente sem água?

Atividade de brainstorming (tempestade de ideias) – Quando e como a água é desperdiça-

da na escola?

Após o diagnóstico e discussão em grupo, propor aos alunos que, durante duas semanas, 

um grupo diferente de estudantes por dia possa ser responsável por:

• Verificar se todas as torneiras estão fechadas nos sanitários;

• Verificar se os bebedouros ou outros equipamentos de outras áreas do ambiente esco-

lar não estão vazando ou gotejando após o intervalo.

Após o final do período determinado pelo educador, reunir novamente os alunos em grupos 

para relatar à classe como foi a experiência e o que eles observaram de mais relevante e se 

houve redução de desperdício.

Para envolver ainda mais os alunos, o educador poderá discutir e construir com os alunos 

um processo para o cuidado contínuo da escola assim como a responsabilidade de ajudar e 

cuidar da água.

Continuidade/reflexão:

• Os estudantes poderão criar e exibir figuras do “Antes” e “Depois” na classe ou na es-

cola;

• Poderão, também, montar um painel com imagens ou fotos com eles próprios cuidando 

da água.

Os estudantes aprenderão sobre a água na sala de aula, sua a finalidade e valor para o 

ambiente escolar, além de aprender a: 

• Tomar decisões sobre o uso racional da água na escola;

• Usar água com sabedoria;

• Interagir responsavelmente com a água.

Atividade 6 

Título: Pinga, Pinga, Pinga

Conteúdo: Atualmente, a escassez de água já é um problema mundial, devido a fatores 

que têm relação direta com a ação do ser humano no meio ambiente: desperdício, poluição, 

mudanças climáticas. Tudo isso interfere no ciclo da água, fazendo com que diversos países já 

sofram as consequências de forma bem grave, a exemplo da crise hídrica na Região Sudeste 

de 2013 a 2014. Porém, não adianta falar dos problemas se não pensarmos em soluções e, 

neste caso, já há diversos estudos que mostram projetos viáveis para reduzir desperdícios, am-

pliar o saneamento básico e reduzir a poluição, etc., mas podemos, também, adotar medidas 

simples para reduzir o consumo, como evitar o desperdício devido aos vazamentos de água. 

Esta atividade pretende mostrar aos alunos sobre o volume de água desperdiçada quando uma 

torneira é deixada pingando por um período de tempo.

Recursos: 

• Recipientes com marcação de volume, (caneca, ou jarra) para coletar água com (veri-

ficar a quantidade de recipientes necessários de acordo com quantidade de alunos na 

sala, considerando grupos de 4 a 6 alunos; 

• Vídeos “H
2
O – O Defensor da Água”, para o primeiro ciclo, ou o vídeo “Tratamento de 

Água”, para os demais ciclos, ambos disponíveis no site <www.sabesp.com.br>;

• Relógio com ponteiro de segundos;

• Planilha: Relatório de Investigação contendo as seguintes informações:

• Qual a quantidade de água desperdiçada durante o período que a torneira ficou pingan-

do durante um minuto?

• Idem, durante de dez minutos?

Procedimento:

• Promova uma discussão a respeito da importância da água, utilizando o vídeo apresen-

tado como referência;

• Em seguida, separe os alunos em grupos de quatro a seis alunos e faça uma visita 

guiada pelo educador às instalações hidráulicas da escola: banheiros, torneiras das 

áreas externas, bebedouros e cozinha. Peça para os alunos anotarem se perceberem 
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alguma torneira gotejando, vazamentos ou algum ato de desperdício (torneira aberta 

desnecessariamente).

• Caso seja detectada alguma torneira com vazamento, peça para os alunos observarem 

a quantidade de água desperdiçada se uma torneira é deixada pingando por um ou dez 

minutos. Se durante a visita às instalações não for registrada nenhuma torneira gotejan-

do, o educador poderá simular o gotejamento.

• Observação de uma torneira pingando: O educador deverá colocar o recipiente com 

marcação embaixo da torneira e registrar o tempo. Explicar que os estudantes irão me-

dir (usando os contadores) quanta água é desperdiçada após um minuto, dez minutos e 

uma hora. Enquanto os alunos esperam o término do teste de dez minutos, pedir a eles 

que preencham o Relatório de Investigação.

• Após visita às instalações da escola, reunir novamente os alunos na sala de aula e pe-

dir para que conversem entre eles o que foi percebido durante a visita, destacando os 

pontos positivos e negativos. Os alunos também devem calcular, com base nas anota-

ções feitas durante a experiência do gotejamento, a quantidade de água que pode ser 

desperdiçada em uma hora ou em 24 horas. Terminados os cálculos e a conversa nos 

grupos, pedir para que os alunos exponham aos demais colegas os resultados do cál-

culo e o que seu grupo registrou de pontos negativos e positivos.

• Após a exposição dos grupos, perguntar à classe:

–   Qual recipiente pode ser enchido após dez minutos?

–   O que pode ser feito com a água desperdiçada em dez minutos, em uma hora e em  

   24 horas?

–   O que os alunos podem fazer para evitar o desperdício de água?

Extensão da atividade:

Outra alternativa seria os alunos realizarem esta investigação com um grupo independente 

(um grupo de pais ou funcionários/educadores).

• Os alunos podem usar cronômetros e recipientes com graduação de volumes;

• Os alunos poderão calcular quanta água seria desperdiçada se a torneira fosse deixada 

pingando por um dia, semana, mês ou ano.

Concluir com uma discussão final sobre as investigações e demonstrar como os alunos 

podem cuidar de seu ambiente e evitar o desperdício de água não só na escola, mas também 

em casa.53 

Atividade 7

Título: “Bacia hidrográfica e à prática da abordagem socioambiental”

Conteúdo: Informar sobre o atual sistema de gestão de recursos hídricos do País, desta-

cando o caso de São Paulo e do Rio Tietê. Aprimorar habilidades de leitura e de pesquisa, bem 

como sensibilizar sobre a importância da preservação dos recursos hídricos. O educador pode-

rá trabalhar com questões relacionadas aos impactos provocados pelas atividades antrópicas 

sobre o meio ambiente.

Duração: 4 aulas 

Disciplinas: Geografia, Língua Portuguesa e História. 

Recursos: Letra da música “Olhando o Tietê”, de Renato Teixeira; imagens do Rio Tietê; 

cartolina ou papel pardo; canetas hidrocolor; mapa das bacias hidrográficas do Estado de São 

Paulo (vide pág. 58).

Para ilustrar ainda mais a sua aula, apresentar aos alunos vídeos da internet que falam 

sobre o Rio Tietê:

• Imagens do Rio em suas diferentes partes (do Alto Tietê ao Médio e Baixo), usos e 

condições ambientais com a canção “Tempo”, de Caetano Veloso como trilha sonora. 

(3´36´´) <http://www.youtube.com/watch?v=sJClSo0DDo8&NR=1>;

• Sobre a localização da nascente e seus dois principais afluentes, o Rio das Águas 

Claras e o Rio Paraitinga. Fala da origem do nome Tietê. (1´13´´) <http://www.youtube.

com/watch?v=RzmLwnNYt18&NR=13>. “Tietê: duas realidades”. (3´27´´) Imagens do 

rio Tietê em São Paulo e na região da nascente com sons de cada meio ambiente como 

trilha sonora, <http://www.youtube.com/watch?v=VxOseXnSKlo>.

Procedimento

• Distribuir a letra da música “Olhando o Tietê”, de Renato Teixeira. Se possível, executar 

a música para que os alunos escutem.

53 Fonte: Disponível em: <http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Agua/Agua5.php>. Acesso em outubro 2014.
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Olhando o Tietê

• Selecionar, previamente, imagens do Rio Tietê em suas várias faces (nascente, pontos 

de poluição, hidrovia, imagens antigas e atuais, usos do rio, entre outras) e projetá-las 

durante a audição da música. As imagens poderão ser obtidas no livro “Tietê: um rio de 

várias faces”. Fonte - disponível em: Tietê: um rio de várias faces EDITORA HORIZON-

TE- 2000 e <http://horizontegeografico.com.br/arquivos/arquivo_100.pdf 31>;

• Orientar previamente os alunos para que formem grupos em sala, identificando cada um 

deles, e observem as imagens projetadas. Após a audição e observação das imagens, 

propor algumas questões para serem debatidas, em grupos:

–   Como o autor da música apresenta o Rio Tietê? 

–   As imagens expostas mostram o mesmo rio da música? 

–   O que chamou a sua atenção ao ouvir a música e ver as imagens? 

–   Há algum rio importante para o presente e a história de sua cidade? 

–   Quais usos a população de sua cidade faz desse rio?

• Pedir aos grupos, identificados com nomes, que anotem as respostas no caderno. Cada 

grupo elegerá um representante para comentar as reflexões. Anotar no quadro as prin-

cipais ideias;

• A partir dessa síntese, elaborar uma tabela conforme o exemplo, identificando os possí-

veis usos do rio e os atores sociais envolvidos com esses usos;

Morrer depois reviver

Esse milagre da vida

O homem pode fazer

Eu quero que chegue um dia

Em que eu possa dizer

Que eu voltei a ser menino

E fui nadar no Tietê

Já brinquei, já fui menino

Já nadei no Tietê

Morrer depois reviver

Esse milagre da vida

O homem pode fazer

Eu quero que chegue um dia

Em que eu possa dizer

Que eu voltei a ser menino

E fui nadar no Tietê

Já brinquei, já fui menino

Já nadei no Tietê
Fonte: Sabesp.

Usos Atores Sociais
Abastecimento residencial Poder público

Indústria Empresas privadas
Agricultura Pequenos e grandes produtores

Pesca Pescadores
Geração de energia Poder público ou empresa privada

• A partir deste quadro, discutir com os alunos a questão dos usos da água: 

–   Os diferentes atores sociais usam a água da mesma forma? 

–   Há conflitos pelo uso da água por diferentes atores sociais? 

–   Quais os meios possíveis para resolver esses conflitos? 

–   Vocês conhecem órgãos, organizações ou leis que regulamentem os seus usos? 

• Após a discussão nos grupos, pedir que elaborem um painel com pequenos textos e 

imagens que traduzam o ponto de vista sobre estas e outras questões, a respeito dos 

usos do rio. Afixar os trabalhos em uma das paredes da sala de aula;

• Reproduzir em tamanho ampliado o mapa do Estado de São Paulo, apontando a locali-

zação das Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHIs);

Comentar com eles sobre esse sistema, que faz parte do Plano Estadual de Recursos Hí-

dricos do Estado. 

Esse plano tem por objetivo garantir a gestão da água de forma descentralizada, com a 

participação de representantes da sociedade civil organizada, já que as decisões sobre o uso 

da água em cada unidade são tomadas em comitês dos quais participam órgão públicos, re-

presentantes do setor privado, agricultura, ONGs, entre outros. Este modelo foi estabelecido no 

Estado pela Lei n.º 7.663 de 1991, seguindo tendências mundiais.

• Destacar as UGRHIs que gerenciam o Rio Tietê e organizar uma pesquisa com os alu-

nos para conhecer como funciona a Unidade à qual sua cidade pertence, quais atores 

sociais participam do comitê, as principais discussões e conflitos, enfim, quais são as 

principais questões em relação ao uso da água na região;

• Construir, juntamente com os alunos, um roteiro de perguntas para buscar essas infor-

mações, que podem partir de quatro ou cinco questões formuladas por eles. Cada grupo 

deverá ficar responsável por pesquisar em uma das seguintes fontes sugeridas: Secre-

taria de Saneamento e Recursos Hídricos (SSRH), Comitês de Bacias Hidrográficas, 

jornais e revistas, bibliotecas e outros órgãos públicos. Podem ser realizados levanta-
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mentos de dados e entrevistas em órgãos públicos locais. Cada grupo deverá montar 

um relatório com os resultados e apresentar para a classe;

• Para finalizar as apresentações dos grupos, convidar um representante do Comitê de 

Bacia de sua região para uma conversa com os alunos sobre o tema. Pedir aos alunos 

que elaborem perguntas baseadas nos dados levantados por eles na pesquisa.

• O educador deverá enfocar a necessidade da preservação e conservação dos rios e 

córregos de nossa cidade54.

Atividade 8

Título: A disputa pela água

Conteúdo: A Organização das Nações Unidas (ONU) considera que o volume de água su-

ficiente para a vida em comunidade e exercício das atividades humanas, sociais e econômicas, 

é de 2.500 metros cúbicos de água/habitante.ano. Em regiões onde a disponibilidade de água/

habitante.ano está abaixo de 1.500 metros cúbicos, a situação é considerada crítica. Agora, va-

mos tratar da identificação dos pontos de pressão e conflitos pelo uso da água, bem como das 

formas de cooperação e gestão compartilhada dos recursos hídricos.

Trata-se de responder à pergunta: “onde há pouca água, quem deve utilizá-la prioritaria-

mente?” Como ressaltam os especialistas Robin Clarke e Jannet King55, vêm ocorrendo avan-

ços no uso compartilhado de bacias hidrográficas entre os países. No Brasil, as leis aprovadas 

a partir do final da década de 1990 indicam prioridades de usos e medidas e políticas de gestão 

integrada e recuperação dos cursos d´água e bacias.

Os objetivos desta atividade é identificar pontos de pressão e conflitos pelo uso da água 

no Brasil e no mundo, reconhecer e avaliar políticas e medidas de gestão compartilhada dos 

recursos hídricos nacional e internacionalmente.

Recursos:

• Mapas da Bacia Hidrográfica local/regional, vide mapa Bacias Hidrográficas do Brasil, 

mapa UGRHI (vide pág. 57).

• Lápis e papel;

• Dados sobre a qualidade da água da região em estudo que podem ser obtidos na Secre-

taria de Meio Ambientem, site Cetesb: <www.cetesb.sp.gov.br/agua/águas>.
54  Fonte: Tietê: um rio de várias faces EDITORA HORIZONTE- 2000. Disponível em: <http://horizontegeografico.com.br/arquivos/arqui-
vo_100.pdf>.  Acesso em novembro 2014.
55  Fonte: Livro - O Atlas Da Água - Robin Clarke; Jannet King , Ano 2006.

Procedimento:

A sugestão de trabalho é que cada aluno possa fazer uma reflexão/análise do uso da água 

local e seus impactos na sociedade/comunidade onde está inserido. Perceber, além dos usos 

múltiplos da água, seja na agricultura, indústria, serviços/comércio, uso residencial e na biodi-

versidade, como se dá tal divisão de uso e os conflitos inerentes aos interesses individuais de 

uso.

Propor ações aos alunos para que compreendam noções e conceitos de Sustentabilidade 

Socioambiental nas Bacias Hidrográficas a que pertencem e os resultados de suas ações (im-

pactos) a jusante e montante dos cursos de água. Trabalhar o conceito de cidadania responsá-

vel, a partir dos recursos disponíveis, inclusive com a metodologia da Agenda 21.

Para isso, a proposta passa por discussões sobre a dinâmica da sociedade local, o valor 

ideológico do Consumo, os impactos econômicos da inclusão de populações marginalizadas 

ao consumo e as ações cidadãs dos consumidores, frente aos produtos, produtores e o próprio 

Estado.

Depois desta avaliação prévia, pode-se apresentar os resultados do exercício em classe, 

dialogando com outras disciplinas e conhecimentos como os de Ecologia, sobre os ciclos da 

água e sua finitude, conjugados com os interesses de Grupos Econômicos pela sua exploração.

O produto desta atividade é a discussão sobre Uso e Conflito de Uso da Água em nossa 

Bacia Hidrográfica e quais são os instrumentos de gestão disponíveis dentro da sociedade em 

que estamos inseridos. Vide informações dos Sistemas Produtores, págs. 66 e 67.

Saiba mais

Livro das Águas

Cadernos de Educação Ambiental Água para a Vida, Água para Todos.

A missão “Água para a Vida, Água para Todos” é parte da Campanha da ONG WWF-Brasil, 

que leva esse mesmo nome. O desafio é mobilizar o maior número possível de pessoas para 

cuidar da água doce no Brasil. O WWF-Brasil e muitas outras instituições já estão empenhadas 

em fazer desta missão uma realidade. Você, nós e o grupo de pessoas que conseguirmos mo-

bilizar faremos a diferença.
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Os principais objetivos do Programa são:

• Atender às diversas demandas da sociedade por meio dos usos múltiplos, mas também, 

garantir a integridade dos ecossistemas de água doce;

• Contribuir para consolidar a gestão dos recursos hídricos no país, promovendo uma 

visão da água como um sistema vivo, cujo funcionamento deve ser preservado para a 

sociedade no presente e no futuro;

• Fortalecer as políticas públicas e instituições responsáveis pela gestão dos recursos 

hídricos, promovendo uma abordagem ecossistêmica da bacia hidrográfica;

• Desenvolver modelos de funcionamento de Comitês de Bacias prioritários, enfocando e 

fortalecendo a participação da sociedade civil, uso integrado do solo e gestão de recur-

sos hídricos;

• Desenvolver programas de educação ambiental junto às comunidades ribeirinhas, em 

bacias hidrográficas prioritárias;

• Desenvolver modelos de manejo de bacias hidrográficas e trabalhar para a ampliação 

das áreas úmidas protegidas por meio da criação de Unidades de Conservação;

• Implementar e documentar boas práticas de manejo e gestão de recursos aquáticos;

• Conscientizar o grande público, governos e o setor privado da importância de conservar 

e gerir os recursos hídricos, visando a otimização de seus diversos usos e a manuten-

ção dos processos ecológicos naturais.

Disponível em: <http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/agua/

agua_acoes_resultados/ educacao_ambiental_agua>. Acesso em novembro 2014.

Atividades complementares para ajudar a desenvolver o tema da água em sala

Atividade 1

Título: Como chove?

Conteúdo

A chuva tem como origem as nuvens e é muito fácil de perceber porque acontece este fenô-

meno. A água dos mares, lagos e rios evaporam quando o tempo está quente e transformam-se 

num gás leve, chamado de vapor de água. Este em contato com a atmosfera, arrefece e forma 

pequeninas gotas de água. É por meio destas gotas que se formam as nuvens. À medida que 

as gotas de água ficam maiores, as nuvens ficam sobrecarregadas e a chuva acaba por cair. 

Recursos: Aquário; terra; água; plástico transparente; elástico ou durex; cartolina; canetas 

hidrográficas; lápis e folha de papel.

6ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Fonte: Disponível em: <http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/11847/open/file/O%20
ciclo%20da%20agua.jpg?sequence=1&eventSource=2>. Acesso em novembro 2014. Imagem adaptada.

Por ação do sol, 
a água dos rios, 
lagos e oceanos 

evapora-se e 
forma as nuvens.

A água retida 
nas plantas e 

na terra vai para 
a atmosfera e 

forma as nuvens

Processo de 
formação de 

nuvens, geada 
e orvalho
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Procedimento

• A atividade pode ser iniciada com uma roda de conversa, uma discussão a respeito da 

chuva. Os alunos podem ser questionados sobre o que elas acham da chuva e o que 

elas observam quando chove, por exemplo: A água tem cor ou cheiro? De onde vem? 

Para que serve? Alguém tem medo? Enfim, o educador deverá instigá-los a colher in-

formações de tudo que sabem para, posteriormente, relacionar o que pode explorar 

durante a atividade;

• Pode-se criar um texto coletivo com as informações da turma e ilustrações e deixar ex-

posto em sala de aula;

• Os alunos podem ser orientados a pedir ajuda da família para obter imagens ou ilustra-

ções de chuva. Em sala, colar as figuras em um cartaz coletivo e explorar a leitura de 

imagem, ou seja, questionar o aluno para que interprete a sua imagem. Exemplo: o que 

tem na figura? O que está acontecendo?

O educador irá realizar a experiência sobre a chuva da seguinte forma:

• Colocar terra dentro de um aquário na altura de 3cm, ou em uma garrafa de água de 5 

litros cortada ao meio;

• Com, aproximadamente, meio copo de água, molhe a terra;

• Cubra totalmente o recipiente com um plástico transparente, vedando-o por fora com 

deixe o recipiente no sol e observe com a turma o que vai acontecer com o passar dos 

dias.

Questionar os alunos, levando-os a produzir conhecimentos acerca da chuva. Compreen-

der que as gotinhas de água que irão se acumular na superfície do plástico e cair sobre a terra 

são consequências do aquecimento solar da terra que fez evaporar a água, formar as nuvens 

e chover.

• No fim da experiência, cada aluno poderá fazer um desenho explicando o que observou, 

ou seja, como se forma a chuva.

• Os alunos poderão fazer um novo texto coletivo e comparar com o produzido anterior-

mente.

Objetivo: Entender como se formam as nuvens e as chuvas, sua importância e seus be-

nefícios para o ambiente. Desenvolver hipóteses de leitura e escrita e melhorar habilidades de 

questionar, observar e criar. Verificar a mudança de estados físicos da água na natureza.

Atividade 2 
 

Título: Como filtrar água

Conteúdo: A água é um dos elementos essenciais para o corpo humano. Qualquer pessoa 

deve consumir um mínimo de água natural por dia para se manter saudável e vivo. Há inúmeras 

formas de consumo deste líquido precioso, como por meio: de água engarrafada, da torneira ou 

armazenada em poços. A água é muito importante para manter uma boa saúde e é por isso que 

os médicos recomendam estritamente analisar a qualidade da água consumida. Esta atividade 

mostra como se dá o processo de tratamento de água em algumas estações.

Recursos:

• Três garrafas PET de refrigerante de 2L; colheres plásticas; areia fina; areia grossa; 

pequenas pedras bem lavadas (se estiverem sujas, o resultado do experimento será 

comprometido); carvão ativo; algodão; terra; água.

• Solução de sulfato de alumínio saturada (o sulfato de alumínio pode ser encontrado em 

locais que comercializam materiais para piscina);

• Solução de hidróxido de cálcio saturada (a cal hidratada, ou hidróxido de cálcio, pode 

ser encontrada em lojas de materiais de construção e deve ser manuseada com cuida-

do). Para obter a sua solução, basta adicionar pequenas quantidades de cal hidratada 

à água com uma colher plástica; terra; água; solução de sulfato de alumínio saturada e 

solução de hidróxido de cálcio saturada.

Lembrem-se, 
economize água e 
preserve a vida. 
Unam-se a esta 

causa.

Fonte: Sabesp.
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Filtração

Flúor

Cloro

Procedimento

• Cortar as garrafas PET pela metade, de 

modo a formar os recipientes da ilustra-

ção ao lado. A garrafa D deve ter um ori-

fício lateral próximo à parte superior. Ter 

cuidado ao cortar as garrafas. As extre-

midades cortantes devem ser envolvidas 

com uma fita adesiva;

• Organizar o filme em camadas, conforme 

o esquema C (de baixo para cima: 10cm 

de algodão seco, uma camada fina de 

carvão ativo, camada de 2cm de espes-

sura de areia fina, 2cm de espessura de 

areia grossa e 4cm de pedras). Lembrar que o filtro deve estar úmido antes de iniciar o 

experimento;

• Misturar uma colher de terra com 100mL de água no recipiente A;

• Aguardar 5 minutos e despejar o líquido da fase superior no recipiente B;

• Adicionar uma colher cheia de sulfato de alumínio e uma de hidróxido de cálcio sob 

agitação ao recipiente B;

• Deixar o recipiente em repouso e observar o que ocorre após alguns minutos;

• Transferir o líquido da fase B para o recipiente C (filtro em camadas);

• Recolher o filtrado no recipiente D.

Resultado e Discussão

O educador deverá relacionar os processos feitos com os métodos de separação (A – de-

cantação, B – Coagulação) aprendidos na teoria e as respectivas etapas do tratamento de água.

Por exemplo, por duas vezes mandou-se deixar a mistura em repouso e, depois de algum 

tempo, transferir apenas a fase anterior para outro recipiente. Esse processo de separação de 

misturas é denominado decantação e, na estação de tratamento de água, a decantação é apli-

cada para a deposição dos flocos de sujeira no fundo do decantador.

A B

C

D

pedras
areia grossa
areia fina
carvão ativo
algodãofuro

Além disso, outra etapa realizada e que ocorre nas estações é a floculação, isto é, adição 

de sulfato de alumínio ou de cloreto de ferro e cal, que são substâncias que aglutinam as impu-

rezas.

A filtração também foi feita retendo as partículas que não foram separadas na decantação.

O educador poderá perguntar aos alunos se teve alguma fase do tratamento de água de 

uso doméstico que não foi mencionada nesse experimento. Uma delas foi a desinfecção, na 

qual os microrganismos são eliminados com a adição de cloro e, em algumas estações, a água 

recebe flúor (fluoretação), um recurso a mais para a prevenção contra as cáries.

Portanto, é importante o educador ressaltar aos alunos que, já que essa água não passou 

pelo processo de desinfecção, ela não pode ser consumida.

Com todos esses processos em mente, pode-se iniciar uma discussão sobre atitudes a 

serem tomadas para evitar o desperdício da água doméstica e de que formas ela pode ser reu-

tilizada.

Compreender os diferentes estágios de limpeza da água nas estações de tratamento, a 

poluição da água e a importância do saneamento básico. Identificar e caracterizar as principais 

fases no tratamento da água, com base em textos, imagens e vídeos, esquemas ou situações 

experimentais.

Fonte: Disponível em: <http://educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/separacao-

-misturas-simulacao-tratamento-Agua.htm>. Acesso em novembro 2014.

Atividade 3 

Título: Ciclo hidrológico

Objetivo: Construir e aplicar o conceito de ciclo hidrológico, de maneira a interpretar os di-

versos caminhos da água no ambiente. Identificar a importância do uso correto da água, carac-

terizar e identificar o ciclo, mudanças de estados físicos da água na natureza e sua importância. 

Demonstrar a importância do ciclo da água para a natureza e, por conseguinte, para o planeta 

Terra. Os impactos que podem ser gerados pelo processo de urbanização e o que interfere no 

ciclo da água.

Recursos:

Imagem ou ilustrações do ciclo hidrológico.

Figura adaptada.
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Conteúdo:

A água desenvolve um ciclo. O chamado ciclo da água é o caminho que ela percorre. A 

chuva, basicamente, é o resultado da água que evapora dos lagos, rios e oceanos, formando 

as nuvens. Quando as nuvens estão carregadas, soltam a água na terra que penetra o solo e 

vai alimentar as nascentes dos rios e os reservatórios subterrâneos. Se cair nos oceanos, mis-

tura-se à água salgada e volta a evaporar, chove e cai na terra. 

A quantidade de água existente no planeta não aumenta nem diminui. A abundância de 

água é relativa. É preciso levar em conta os volumes estimados de água acumulados e o tempo 

médio que ela permanece nos ambientes terrestres. Por exemplo: nos rios o volume estimado 

de água é de 1.700 quilômetros cúbicos e o tempo de permanência no leito é de duas semanas. 

As geleiras e a neve têm 30 milhões de quilômetros cúbicos e a água deve ficar congelada por 

milhares de anos. A água atmosférica tem o volume de 113 mil quilômetros cúbicos e permane-

ce por 8 a 10 dias no ar. 

Acredita-se que a quantidade atual de água seja praticamente a mesma de há 3 bilhões de 

anos. Isto porque o ciclo da água se sucede infinitamente. Não seria engraçado se o alimento 

que comemos ontem tivesse sido preparado com as águas que, tempos atrás, foram utilizadas 

pelos romanos em seus famosos banhos coletivos?

Procedimento

• Descrever as etapas do ciclo hidrológico;

• Explicar os principais impactos provocados pela ação antrópica no ciclo da água, no 

meio urbano e no meio rural;

• Explicar a importância da manutenção da cobertura vegetal para o ciclo hidrológico;

• A partir do ciclo da água, explicar a ideia de ecossistema.

Após a exposição do tema peça para aos alunos realizarem as seguintes atividades:

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado a seguir, na 

ordem em que aparecem.

A urbanização promove alterações no ciclo hidrológico por reduzir a infiltração no solo. O 

volume de água que deixa de infiltrar permanece na superfície, _____________ o escoamento 

superficial. As vazões máximas ______________. Com a redução da infiltração, ____________ 

o nível do lençol freático.

a) aumentando – aumentam – diminui

b) aumentando – aumentam – aumenta

c) diminuindo – diminuem – diminui

d) diminuindo – aumentam – diminui

e) aumentando – diminuem – aumenta

Obs.: Resposta correta: a

Em relação ao ciclo hidrológico nas grandes cidades, julgue as afirmativas com V (Verda-

deiro) ou F (Falso).

I. (   ) A devolução de água para a atmosfera por meio da transpiração é reduzida.

II. (   ) O abastecimento do lençol freático é favorecido pela facilidade de infiltração de água 

no solo.

III. (   ) O volume de água que escoa superficialmente aumenta em função das construções 

urbanas.

IV.(   ) A existência de grande quantidade de poços de bombeamento de água não exerce 

influência sobre a vazão dos rios.

V. (   ) O assoreamento dos canais fluviais contribui para o agravamento das enchentes.

VI. (  ) A concentração dos poluentes e as altas temperaturas favorecem a formação de 

núcleos de condensação, o que pode provocar um aumento das precipitações.

Obs.: Respostas: I – (V); II. – (F); III. – (V); IV. – (F); V. – (V); VI. – (V).

Fonte: Disponível em: <http://escolovar.org/agua_ciclo.jpg>. Acesso em janeiro 2015.
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Questionário direcionado aos educadores 
e gestores da Unidade Escolar

Ao responder o questionário o(a) educador(a) terá oportunidade de verificar se foram fixa-

dos os conceitos do PURA, a aplicação de tecnologias economizadoras, o conhecimento de 

legislação e portanto, se há um programa de gestão de monitoramento, gestão de consumo e 

comprometimento da questão da água.

1) O compromisso com a preservação e uso racional dos recursos naturais é tratado como 

tema transversal na estrutura da instituição e amplamente difundido com os educadores e 

funcionários?

( ) SIM ( ) NÃO

2) A instituição mantém processos permanente que permitam o diagnóstico, a análise rela-

cionada ao uso da água em todas as suas atividades?

( ) SIM ( ) NÃO

3) A instituição mantém processos permanente que permitam medidas de economia rela-

cionadas ao uso da água em todas as suas atividades?

( ) SIM ( ) NÃO

4) Possuiu ações específicas para o reaproveitamento da água utilizada nas demais áreas 

da escola? Exemplo: cozinha.

( ) SIM ( ) NÃO

5) Dispõe de algum sistema ou método que permita monitorar e auditar os resultados das 

ações implantadas com o objetivo de reduzir o consumo de água?

( ) SIM ( ) NÃO

6) Desenvolve sistematicamente atividades para a conscientização do público interno sobre 

o problema da escassez e necessidade de uso racional da água evitando os desperdícios?

( ) SIM ( ) NÃO

7) Há um plano de campanhas internas, desenvolve campanhas de conscientização e edu-

cação ambiental dirigidas aos familiares dos funcionários e à comunidade local?

( ) SIM ( ) NÃO

8) A instituição trata e descarta corretamente os esgotos produzidos respeitando a legisla-

ção?

( ) SIM ( ) NÃO

9) A instituição possui um programa de manutenção preventiva e corretiva de seus equipa-

mentos hidrossanitários com foco de evitar os desperdícios de água?

( ) SIM ( ) NÃO

 10) A instituição possui um programa estruturado com metas claramente elaboradas para 

racionalizar o consumo de água nos processos?

( ) SIM ( ) NÃO

11) A instituição adota coleta de águas de chuvas para fins menos nobre?

( ) SIM ( ) NÃO

CONFIRA SE SUA INSTITUIÇÃO SE PREOCUPA E TEM 
COMPROMISSO COM O USO RACIONAL DA ÁGUA

Cada sim corresponde a um ponto.

1 a 4 – Sua instituição ainda está em estágio inicial com os compromissos do Uso Racional 

da água.

5 a 8 – A instituição já está sensível à necessidade da utilização eficiente da água.

9 a 11 – Parabéns. Sua instituição está antenada com questões ambientais. A gestão do 

consumo, o monitoramento e manutenção das instalações são importantes para manter os 

resultados alcançados.
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Saiba mais

Pegada Hídrica

O QUE É?

A  Pegada Hídrica incentiva o uso responsável da água. Dependen-

do do fórum de discussão, a Pegada Hídrica pode ser considerada para 

avaliar a governança da água pelos segmentos usuários, ou seja, para 

avaliar se um determinado setor ou atividade está utilizando a água de 

forma racional e eficiente, sem desperdícios ou perdas.

A essência do cálculo da pegada hídrica é a mesma que já vinha 

sendo desenvolvida pelas pegadas ecológicas e de carbono: entender 

os sistemas de produção como elos de uma cadeia produtiva que se 

inicia na geração de insumos e termina na oferta de produtos ao con-

sumidor.

Faça uma conta rápida e diga quantos litros de água você utiliza 

por dia? Não vale contar apenas os litros usados durante o banho, para 

lavar a louça ou regar o jardim.

A água embutida na carne do almoço ou jantar, no chocolate da sobremesa e no algodão da 

camisa, além da gasolina, o papel da impressora e o cafezinho no final da tarde, também deve 

ser contabilizada. E agora, você já sabe a quantidade de água que usa diariamente?

A pegada contabiliza os usos diretos e indiretos e indica o real volume do recurso natural 

que foi gasto em cada etapa de sua cadeia produtiva.

Para chegar a um número exato, o uso de água é medido em termos de volume consumido 

(evaporado) e/ou poluído por unidade de tempo. O cálculo pode ser feito para um único produto 

em particular ou para um grupo bem definido de consumidores (como uma família, uma empre-

sa, uma comunidade ou uma nação) ou de produtores (como uma entidade pública, empresa 

privada ou setor econômico).

A Pegada Hídrica pode ser:

• Verde: quando a água da chuva evapora ou é incorporada em um produto durante a sua 

produção;

• Azul: que calcula as águas superficiais ou subterrâneas que evaporam ou são incorpo-

radas em produtos, ou então devolvidas ao mar ou lançadas em outra bacia;

• Cinza: que mede o volume de água necessário para diluir a poluição gerada durante o 

processo produtivo.

Ao analisar a Pegada Hídrica de um produto, é preciso levar em consideração as etapas do 

processo de fabricação e os locais por onde ele passou, desde a matéria-prima até o produto 

final. De acordo com o educador Arjen Hoekstra, criador do conceito, “a Pegada Hídrica de uma 

área onde tem água em abundância é muito diferente da que está numa região mais seca”. Por 

isso, ele criou uma forma de distinguir estas Pegadas e estabeleceu o campo de pesquisa inter-

disciplinar para a avaliação da Pegada Hídrica que aborda as relações entre consumo, gestão 

e comércio de água.

O consumo per capita permite a avaliação do padrão de consumo das diversas nações. En-

quanto moradores de países como o Iêmen tem uma Pegada Hídrica média de 619m3 de água 

per capita por ano, os norte-americanos consomem 2.482m3 no mesmo período. Os brasileiros 

consomem, em média, 1.381m3 per capita por ano. A média global é de 1.243m3.

Fonte: Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=cpkRvc-sOKk&t=18>. Acesso em novembro de 2014.

A ilustração acima mostra a média do consumo diário de alguns países.

Os produtos de origem animal, vide imagem abaixo “A água que você não vê”, é maior do 

que a Pegada Hídrica de um produto agrícola, comparando-se com valor nutricional equivalen-

te. ERCIN et. al. (2011) compara a pegada hídrica de dois produtos de soja com dois produtos 

de origem animal equivalentes e chega aos valores de 1L de leite de soja produzido na Bélgica 

tinha uma Pegada Hídrica de aproximadamente 300L de água, enquanto que a Pegada Hídrica 

de 1L de leite de vaca superava três vezes o valor. Outro exemplo que ilustra bem esta situação 

são os valores encontrados na Pegada Hídrica de um hambúrguer de soja de 150g produzido 

na Holanda que consome cerca de 160L de água, enquanto que a Pegada Hídrica média de um 

hambúrguer de carne de 150g é quase 15 vezes maior.
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Em pesquisa publicada em 2011, Arjen Y. Hoekstra e Mesfin M. Mekonnen mostram que 

cerca de 27% da Pegada Hídrica da humanidade estão relacionados com a fabricação de pro-

dutos de origem animal. Apenas 4% da Pegada Hídrica da humanidade se relacionam com o 

uso da água em casa. Isto significa que, se as pessoas quiserem reduzir sua pegada hídrica, 

elas devem olhar criteriosamente para sua dieta alimentar em vez de seu uso de água na cozi-

nha, banheiro e jardim, por exemplo.

As estimativas sobre quanto se gasta de água para produção de alguns alimentos são 

apresentados na ilustração acima, ressaltando que são valores médios tendo em vista a grande 

variabilidade que existe em termos ambientais e de variedade de produtos.

Os autores confirmam a necessidade de reestruturar o cardápio, de maneira que ele seja 

mais “sustentável”, privilegiando os produtos que exigem menos água para sua produção.

Dessa maneira, um prato com batata e frango, por exemplo, exige muito menos água para 

sua obtenção do que um prato com arroz e bife de carne bovina. Em cada cultura é possível 

perceber diferentes pratos típicos, relacionados a rituais e manifestações culturais específicas. 

Ao longo das últimas duas décadas observa-se uma tendência ao crescimento de um modelo 

de alimentação baseado em fast food, que prioriza os hambúrgueres compostos de pão e carne 

bovina. Além de suas insuficientes qualidades nutricionais esse tipo de alimentação demanda 

muitos recursos hídricos, significando mais um elemento a ser considerado quando se observa 

a propagação desse tipo de alimentação por todo o planeta.

Fonte: Disponível em: <www. planetasustentavel.abril.com.br>. Acesso em novembro 2014.

Atividade 4

Título: Produção e consumo

Conteúdo: Trabalhar com os alunos o conceito de desenvolvimento econômico e os impac-

tos referentes à ação no meio ambiente.

Recurso: Texto “A Insensatez do Crescimento Infinito em um Planeta Finito¨.

Procedimento: O educador pode pedir para que os alunos façam a leitura do texto e depois 

discutam em grupo o tema central.

Texto

A Insensatez do Crescimento Infinito em um Planeta Finito

Embora hoje a mudança climática esteja recebendo muita atenção, o aumento da tem-

peratura global não passa de um sintoma. O planeta está com febre e é essencial 

diagnosticar a doença para prescrever o remédio certo. A verdadeira doença não resi-

diria, então, na ampliação dos níveis de consumo, no crescimento das economias dos 

países e na expansão populacional? Há, aproximadamente, 40 anos, Jay Forrester 

alertou para o desafio do crescimento exponencial e suas implicações para um planeta 

finito. Esse desafio pode ser ilustrado por um experimento biológico: se as condições 

estiverem corretas, as bactérias se duplicarão a cada dia, enchendo a superfície de 

um recipiente no quinquagésimo dia. Porém, no quadragésimo nono, apenas a metade 

da superfície estará coberta. Pode ser que a humanidade esteja no seu quadragésimo 

nono dia e, assim como uma colônia de bactérias, sua casa poderá ser totalmente con-

sumida se ela não mudar o curso.

A capacidade ecológica da Terra não está aumentando, mas a pegada humana está. 

A capacidade ecológica global esgotou-se há mais de 20 anos. Assim, as economias 

industriais precisam se contrair significativamente para que liberem recursos para o 

funcionamento da Terra e para permitir que os países em desenvolvimento atendam às 

necessidades de suas populações.

No entanto, muitos economistas pensam de forma contrária: acreditam que a economia 

mundial deve continuar a crescer e que o estilo de vida simples e de baixo consumo 

representa uma ameaça ao modelo econômico vigente. Todavia, John Stuart Mill, fun-

dador do capitalismo moderno, não concordaria com essa opinião. Ele percebeu que a 

sociedade industrial, por sua própria natureza, não poderia durar muito tempo e que a 

sociedade estável que deveria substituí-la seria um lugar muito melhor. “Não consigo 
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ver”, escreveu Mill em 1857, “o estado estacionário do capital e da riqueza com a aver-

são insensível geralmente manifestada a esse respeito pelos políticos da velha escola”.

O economista Kenneth Boulding foi ainda mais longe, alegando que o Produto Nacio-

nal Bruto (PNB) deveria ser considerado uma medida do custo nacional bruto e que as 

pessoas deveriam dedicar-se à sua diminuição. E está ficando cada vez mais evidente 

que o PNB e bem-estar não combinam como demonstrado pelo Indicador Genuíno de 

Progresso e outros indicadores. A necessidade de repensar a economia moderna com 

profundidade talvez tenha sido exposta com maior eloquência por Paul Hawken, Amory 

Lovins e Hunter Lovins em seu livro Natural Capitalism.

Assim, em vez de se tornar obsoleto, o modelo de crescimento perpétuo está se dis-

seminando pelo mundo todo. De 1958 a 2008, o número de carros aumentou de 86 

milhões para 620 milhões. O número de passageiros de avião subiu vertiginosamente 

de 68 milhões em 1955 para 2 bilhões em 2005. Os efeitos ecológicos dessas tendên-

cias são catastróficos.

O desafio, em termos de contenção com o crescimento, será como iniciar a nova jor-

nada. Obviamente, ninguém pode esperar que os chineses ou os indianos tomem a 

iniciativa em relação ao conceito do não crescimento. No momento, não parece prová-

vel que algum país industrializado importante dê o exemplo. Mas talvez um país rico 

com alto grau de instrução, como a Noruega ou a Suécia, possa mostrar o caminho. 

Com uma pequena população e amplos recursos, a Escandinávia talvez possa tomar 

a iniciativa e apresentar uma visão de como a vida seria boa em um país de economia 

estatal sólida: menor jornada de trabalho, menos coisas materiais, menos estresse, 

mais tempo com a família e amigos, mais tempo para engajamento em atividades de 

interesse coletivo e mais lazer. Não será fácil, mas será necessário. Serão necessárias 

uma nova cultura de consumo, uma nova cultura de tecnologia e uma nova cultura 

intelectual todas fundamentadas na inteligência ecológica. Na realidade, haverá neces-

sidade de um reordenamento essencial das prioridades globais.

Dialogar sobre o título do texto, levantar hipóteses e propor que os alunos reflitam so-

bre a importância do consumo consciente.

—Øystein Dahle, Presidente do Worldwatch Norden

Extraído do Livro : ESTADO DO MUNDO Transformando Culturas do Consumismo à Sus-

tentabilidade – 2010 HOEKSTRA, A.Y., CHAPAGAIN, A.K., ALDAYA, M.M. AND MEKONNEN, 

M.M. (2011) The water footprint assessment manual: Setting the global standard, Earthscan, 

London, UK. ERCIN, A. E., ALDAYA M. M., and HOEKSTRA A. Y. (2011) The water footprint of 

soy milk and soy burger and equivalent animal products. Value of Water Res. Rep. Ser. N.º 49. 

Unesco –IHE, Delft, the Netherlands.

Dica de Leitura

Estado do Mundo 2013: a sustentabilidade ainda é possível?

O relatório do Worldwatch Institute reúne a opinião e os caminhos 

apontados por alguns dos maiores pensadores mundiais sobre sustenta-

bilidade. O estudo, lançado no Brasil, em parceria com o Instituto Akatu, 

revela que é preciso uma mudança urgente nos atuais modelos de pro-

dução e consumo globais. O livro está disponível para download em pdf 

em: <http://www.akatu.org.br/Content/Akatu/Arquivos/file/EstadodoMun-

do2013web.pdf>. Acesso em março 2015.

Como governar em nome da sustentabilidade

 A 31.ª edição do relatório “Estado do Mundo 2014 – Como Gover-

nar em Nome da Sustentabilidade” aborda a governança relacionada à 

sustentabilidade e apresenta análises do cenário atual A edição em portu-

guês tem apoio da EcoAdvisor Associados e reúne artigos de autoridades 

internacionais que destacam a responsabilidade dos agentes políticos e 

econômicos e a força dos cidadãos para realizar mudanças significativas 

no planeta. O livro está disponível para download em pdf em: <http://wwiu-

ma.org.br/estado_mundo_2014.pdf> - Fonte: Disponível em: <https://iilp.

wordpress.com/2015/01/10/relatorio-estado-do-mundo-2014-e-lancado-

-em-portugues>. Acesso em março 2015.

“Grande parte dos problemas que os países enfrentam, além de passar por 
governança e infraestrutura, passa por padrões de consumo, que só a longo 
prazo conseguiremos mudar, e a educação é a ferramenta para isso”, diz o 
coordenador de Ciências Naturais da Unesco no Brasil, Ary Mergulhão.
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Pesquise mais sobre a água e o meio ambiente:

Agência Nacional de Águas

 www.ana.gov.br 

SABESP

www.sabesp.com.br

Jornal do Meio Ambiente 

www.jornaldomeioambiente.com.br

Rede das Águas, do Instituto Mata Atlântica:

www.rededasaguas.com.br

Ambiente Brasil: 

http://www.ambientebrasil.com.br

Instituto 5 elementos:

http://www.5elementos.org.br/

Legislação ambiental:

Conama - Conselho Nacional do Meio Ambiente - Legislações

www.mma.gov.br/port/conama/legi.cfm

Portal Brasil - Lei das águas

www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2010/10/lei-das-aguas
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