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ÁGUA E SUSTENTABILIDADE 

 

Robson Fontes da Costa
 (1)

 

 

RESUMO - O trabalho visa estabelecer, a delicada relação da água e do ser humano, desde a sua 

concepção até a sua utilização sustentável.  

A formação da água, com sua estrutura e benefícios, a sua utilização na história da humanidade e a 

realidade atual. Mortalidade, uso e sustentabilidade responsável, através de parâmetros de como 

preservar este tão precioso bem da humanidade. 

 

 

ABSTRACT - This paper aims to establish the delicate relationship of water and the human being, 

from its conception to its sustainable use.  

The formation of water, with its structure and benefits, its use in human history and current reality. 

Mortality, responsible use and sustainability, through   switches so as  to   preserve   this   precious 

resource of humanity. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Água, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, economia de água.  

 

INTRODUÇÃO - Mais de um bilhão de pessoas não tem acesso adequado e a um preço aceitável a 

água potável. Perto de dois bilhões e meio não dispõem de qualquer tipo de saneamento. 

Como o ar, a água não é tão presente do que quando ela falta. O simples gestos de abrir uma 

torneira e para muitos ainda um luxo. 

Durante séculos a água não foi uma preocupação: quando faltava, migrava-se em direção a outro 

poço a outra fonte. Porém as regras mudaram e este horizonte, não é mais verdadeiro. A população 

do mundo multiplicou-se exponencialmente, o que demanda um maior consumo deste escasso 

recurso, desde as praticas de lazer, higiene ou a outras tão importantes como a agricultura. 

O desenvolvimento sustentável não engloba somente todos os sujeitos do ambiente, ele os 

completos pela tomada em consideração das instituições públicas em seu conjunto, do mundo 

profissional privado e da sociedade civil nela contida. 

Sobretudo, ele sublinha a relação sistêmica entre três obrigações incontornáveis de nossas 

economias: crescer, compartilhar – pois a pobreza e a poluição mais grave -, fazer prosperar o 

planeta que transmitimos para as gerações futuras. Trata-se de restabelecer o desenvolvimento para 

os 50% da humanidade que estão totalmente desassistidos. 
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Nada se perde nada se cria 

 

Há quatro milhões de anos, a quantidade de água á nossa disposição sobre a Terra não mudou. A 

celebre frase de Lavoisier: “Nada se perde, nada se cria, tudo de transforma”. E o ciclo da água, 

substancia cujo estrutura o próprio descobriu. A quantidade de água é invariável, mas sua forma, a 

duração dos circuitos que ela é levada, bem como a sua qualidade pode ser afetada. 

 

Origem da Água na Terra  

   

Fortes evidências de água líquida na ou perto da superfície da Terra há 4,3 bilhões de anos atrás, 

foram apresentadas por uma equipe de cientistas da UCLA e Curtin University of Technology em 

Perth, Autrália  no jornal Nature.    

T. Mark Harrison, professor de geoquímica na UCLA, acha provável que a vida começou sobre a 

terra potencialmente por volta de 4,3 bilhões de anos atrás, porque todas as três condições 

necessárias para a vida existiam naquele momento. Diz “Havia fonte de energia: o sol; uma fonte de 

minerais: compostos orgânicos complexos de meteoritos ou cometas; e nossa inferência de que 

existia água líquida na ou perto da superfície da Terra. Dentro de 200 milhões de anos após a 

formação da Terra, todas as condições para a vida na Terra parece terem se encontrado”.    

Cientistas analisaram uma rocha da Austrália Ocidental que tinha mais de 3 bilhões de anos, com 

um “ion microprobe” de alta resolução da UCLA – um instrumento que permite aos cientistas datar 

e descobrir a composição exata dos exemplares. O “microprobe” lança um raio de íons – átomos 

carregados – num exemplar, deixando sair dele seus próprios íons, que são analisados num 

“spectrometer” de massa, sem destruir o objeto. Logo os pesquisadores descobriram que, já que a 

rocha estava depositada cerca de 3 bilhões de anos atrás, contém grãos de mineral antigos – 

“zircons” – que seriam muito mais antigos; dois dos “zircons” tinham 4,3 bilhões de anos e cerca de 

uma dúzia de outros foram encontrados com mais de 4 bilhões de anos. A Terra tem 4,5 bilhões de 

anos.    

Portanto as medições sugerem que havia água líquida na superfície da Terra há 4,3 bilhões de anos 

atrás. De acordo com pesquisa patrocinada pela National Science Foundation e o Center for 

Astrobiology da NASA.    

 

 

 
 

Figura 01 – O planeta Terra (Fonte: site NASA) 
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Aproximadamente há 4 bilhões de anos atrás, o Globo Terrestre era uma massa incandescente, com 

o passar dos séculos, o primeiro efeito do resfriamento foi a solidificação das rochas, toda água 

estava sob a forma de vapor, com o aumento da pressão parte dos vapores passou ao estado líquido, 

dando origem às chuvas torrênciais de água doce, que junto com o mar cobriram maior parte da 

terra, este fenômeno ficou conhecido como Dilúvio. Desta maneira surgiram as águas, que por sinal 

são as mesmas até os dias de hoje; portanto a água é um recurso finito.    

Há cerca de 3,5 bilhões de anos atrás nos primórdios da vida na Terra, quando mal cessavam as 

convulsões telúricas e a imensa fornalha atômica já estava habilitada a receber as sementes da vida:  

...o Espírito de Deus pairou sobre as águas - dizem os livros sagrados;   

A ciência, por sua vez, acredita que nestes tempos; o vapor d’água resfriava-se e formava nuvens de 

tempestade - chovia incessantemente em nosso planeta - a água da chuva caia sobre a crosta 

terrestre ainda muito quente e tornava a evaporar-se, formando novamente imensos temporais com 

raios e trovões.    

Com o passar do tempo, parte das águas de chuva já não evaporava tão rapidamente porque a 

superfície terrestre foi se resfriando e nas depressões da crosta terrestre, apareceram acúmulos de 

água que deram origem aos mares primitivos de água salgada. 

 

O que é a Água 

 

Uma das substâncias mais simples, porém a mais importante: todas as reações que acontecem no 

nosso organismo são em soluções aquosas, e as proteínas, membranas, enzimas, mitocôndrias e 

hormônios somente são funcionais na presença desta substância. Sem ela a vida em nosso planeta 

não existiria. 

 

 

 

 

 

Figura 02 – Esquema de molécula de Água (Fonte: site www.thalamus.org) 

 

A água é um composto molecular. Em 1 litro de água existem mais de 300 x 1023 moléculas. Cada 

molécula é formada por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio, unidos por ligações 

covalentes. Esta ligação existe graças à atração existente entre os elétrons de um átomo e o núcleo 

do outro, e vice-versa. A estabilidade é atingida quando dois elétrons, inicialmente nos orbitais de 

seus respectivos átomos, passam a frequentar regiões próximas a ambos os núcleos, 

simultaneamente. Estas regiões chamam-se orbitais moleculares - que são os responsáveis pela 

ligação covalente.  

O ângulo entre as duas ligações O-H é de 104,5o. Este ângulo é próximo ao calculado pelo modelo 

da hibridização de orbitais atômicos. Neste caso, o O estaria hibridizado em sp3, sendo que dois 

orbitais já estariam preenchidos com elétrons não ligantes. O ângulo esperado seria de 109o, uma 

geometria tetraédrica; a repulsão entre estes pares eletrônicos, entretanto, pode provocar este 

pequeno desvio. 
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Figura 03 – Esquema de molécula de Água (Fonte: site www.thalamus.org) 

 

O CONAMA pela resolução 20/86, classifica as águas no Brasil de acordo com a sua salinidade. 

Salinidade inferior ou igual a 0,5% é água doce, com salinidade entre 0,5% e 30% é água salobra e 

com salinidade superior a 30% é água salina.    

A água pode apresentar-se sob três aspectos: sólido, líquido e gasoso; essas diferentes fases de 

agregação molecular dependem de condições ambientais, como pressão e temperatura.    

 

Tabela 01 – Benefícios da Água 

 

Anomalias da água em benefício da Vida 

Propriedade Comparação 
Vantagem para seres 

vivos 

Tensão 

Superficial 

(7,2 x 10
9
 N.m

-1
) 

a mais alta de 

todos os 

líquidos 

importante na fisiologia 

das células; controla 

certos fenômenos de 

superfície 

Constante 

dielétrica 

(80 a 20
o
C) 

a mais alta de 

todos os 

líquidos, 

exceto H2O2 

e HCN 

mantém íons separados 

em solução; permite a 

mobilidade iônica na 

fase aquosa 

Calor de 

Vaporização 

(2,25 kJ.g
-1

) 

o mais alto 

de todas as 

substâncias 

permite ser utilizada 

como um ótimo meio 

para transferência de 

calor, como o suor, por 

exemplo. 

Calor específico 

(4,18 J.g
-1

.K
-1

) 

um dos mais 

elevados 

impede variações 

bruscas na temperatura 

ambiente; tende a 

manter a temperatura do 

organismo constante 
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O que a Água contém    

A água é considerada solvente universal, sua capacidade de dissolver outras substâncias é 

extraordinária. A água do mar contém pelo menos 40 tipos de metais diferentes; a água doce natural 

mesmo, contém quase todos os elementos existentes na natureza e são esses sais minerais na 

verdade que saciam nossa sede. Verifique no rótulo da água mineral a quantidade presente de 

minerais, são eles que conferem o sabor que diferem as águas.   

Em uma chuva normal, a água tem o pH - potencial de íon hidrogênio - maior que 5,0; (pH é um 

índice utilizado para medir acidez), na conhecida chuva ácida o pH é 4,5. Isto porque compostos de 

enxofre, nitrogênio e gás carbônico resultantes da queima de petróleo, carvão e óleo combustível; 

nas usinas, industrias e automóveis; reagem com a umidade na presença da luz solar, e produzem 

ácidos sulfúrico, nítrico e carbônico que se precipitam na chuva, neve, etc. A chuva ácida, acidifica 

o solo e prejudica as plantas e animais dos rios e florestas.  

      

 

Figura 04 – Fotos de cristais de Água - Fonte: site www.thalamus.org/Autor Masaru Emoto) 

 

 

A Água na Antiguidade 

 

Não temos informações sobre a relação do homem de Cro-Magnon com a água, mas podemos 

facilmente imaginá-los matando a sede e escolhendo seu habitat o mais próximo possível de uma 

fonte. 

As populações adaptaram-se as condições naturais de suas respectivas regiões, e, nas zonas áridas 

se concentraram nos vales dos grandes rios: Nilo, Tigre, Eufrades, Indo.  

Na bacia do Indo, cerca de 3.400 anos a.C. era o local de uma civilização muito desenvolvida que 

representava sem dúvida, o apogeu de uma antiga evolução econômica e social. Segundo 

escavações, as cidades pareciam ser numerosas, as casas bem alinhadas e bem firmes e todas 

http://www.thalamus.org/Autor
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alimentadas por água e equipadas com esgoto. A água vinha de poços privados e públicos, 

construídos em tijolos e com bordas. Numerosas casas possuíam uma sala que servia de lavatório e 

dispunham de um pavimento impermeável inclinado que facilitava o escoamento da água. Este era 

recolhido por uma vala que lardeava as paredes da sala e se escoava por uma abertura na muralha 

no esgoto da rua. Existiam igualmente piscinas publicas, assim como latrinas. 

 

O serviço de água em Roma 

 

Em 312 a.C. iniciaram a construção dos aquedutos, pois como a população romana crescia, as águas 

se poluíram de forma perigosa, enquanto os depósitos dos poços e fontes se tornavam insuficientes. 

Foi preciso procurar mais longe, nas montanhas uma água de qualidade. Estima-se que Roma tinha 

uma população de um milhão de habitantes, e os aquedutos traziam em anos chuvosos cerce de 500 

litros por habitante por dia, ou seja, mais que um cidadão no Brasil utliza hoje, isto dito, as fontes 

não dispunham de torneiras, e a água corria sem parar. 

Sem mencionarmos o terrível período da Idade Média, onde todos os conceitos sobre saneamento 

foram apagados nos tempos de trevas e onde a população sem protegia em castelos cercados por 

fossos, ou seja, fossas contaminantes. 

 

A Água nos dias atuais 

 

A água existe na Terra nas fases sólida, líquida e gasosa, que estão ligadas entre si num ciclo 

fechado, o ciclo da água. Os primeiros astronautas que viram a Terra do espaço a denominaram o 

Planeta Azul, pois cerca de dois terços da sua superfície são cobertos pela água dos mares e 

oceanos.   

A Água doce é fundamental para a manutenção da vida nos ecossistemas terrestres e, portanto, para 

a sobrevivência do homem na biosfera. Entretanto, apenas 2,59% do volume total de água existente 

na Terra é de água doce, sendo que mais de 99% estão sob a forma de gelo ou neve nas regiões 

polares ou em aqüíferos muito profundos. Do restante, quase metade está nos corpos dos animais e 

vegetais (biota), como umidade do solo e como vapor d'água na atmosfera, e a outra metade está 

disponível em rios e lagos.   

Além disso, como o regime de chuvas varia muito entre as diferentes áreas de um mesmo 

continente e a população não está distribuída de forma homogênea, a disponibilidade de água doce 

per capita é bastante desigual nas várias regiões do planeta: desde níveis extremamente baixos, de 

1.000 m3/ano per capita, até níveis muito elevados, superiores a 50.000 m3/ano. Variações 

climáticas periódicas podem agravar as secas, provocando morte e sofrimento humano, e também 

causar as enchentes, que são um dos piores desastres naturais em termos de vítimas e de danos 

vultosos às propriedades e aos solos agrícolas.   

O crescimento populacional, particularmente nos países em desenvolvimento, e a maior demanda de 

água para usos agrícola e industrial, provocaram o aumento do consumo global de água de 1.060 

Km3/ano para 4.130 Km3/ano nos últimos 50 anos.   

Entre 1900 e 1995, o consumo total de água para as atividades humanas (agrícola, industrial, 

doméstica e outras) cresceu seis vezes, que é mais do que o dobro do crescimento da população 

mundial neste período. O aumento do consumo é maior nos países em desenvolvimento do que nos 

desenvolvidos, em virtude do crescimento da população. As Nações Unidas prevêem a estabilização 

do crescimento populacional somente entre o final do Século 21 e o ano 2.110, mas mais de 90% 



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  7 

deste crescimento ocorrerá nos países em desenvolvimento. Sem dúvida, a água será um recurso 

limitante no Século 21 e vai atingir mais severamente os países que estão se desenvolvendo.  

Diferentes tipos de mortalidade podem ser associadas a diferentes causas, conforme a tabela abaixo: 

 

Tabela 01 – Mortalidade 

Impacto das Diferentes Causas de Mortalidade 

Causa da Mortalidade Impacto 

Fome 6 bilhões/ano (80% crianças) 

Tabaco: 1,2 bilhões de fumantes 8 milhões/ano (82% países pobres) 

Água 8 milhões/ano (50% crianças) 

AIDS 3 milhões/ano 

Tuberculose 2 milhões/ano 

Conflitos Armados 500 mil/ano 

Fonte: Água, Bertrand Brasil, 2005 – 1º Edição 

 

Outros fatores preocupantes, além do crescimento demográfico, são a melhoria do nível de vida de 

parte da população (que terão acesso mais fácil à água) e o aumento da área irrigada e das 

atividades industriais.   

Entre os diversos usos da água, a irrigação é a que apresenta o maior desperdício, pois cerca de 

metade da água utilizada para este fim não atinge as plantações, perdida pela infiltração no solo. 

Para se produzir uma tonelada de grãos são necessárias mil toneladas de água, e para uma tonelada 

de arroz, duas mil toneladas de água. Além disso, sistemas de irrigação mal planejados e ou mal 

operados podem provocar a salinização e degradação dos solos. A melhoria da eficiência dos 

sistemas de irrigação é, portanto, uma das condições prioritárias para se atingir o desenvolvimento 

sustentável.  

 Embora a água seja um recurso renovável, sua quantidade é limitada: menos de 200 mil 

quilômetros cúbicos estão disponíveis em rios e lagos. Esta quantidade era suficiente em 1900, 

quando cerca de 2 bilhões de habitantes viviam no planeta. Agora, somos 6 bilhões, e como a água 

não está distribuída de forma proporcional à população existente, a quantidade de água disponível já 

chega perto do limite: 40% da população mundial já sofre de escassez de água. Imaginem como 

será o ano 2025, quando a mesma quantidade de água deverá atender 3 bilhões de pessoas a mais!   

O suprimento global de água vai permanecer constante ou poder sofrer um pequeno acréscimo em 

virtude das mudanças climáticas - maior temperatura global gerando maior quantidade de vapor 

d'água. Temos que considerar, entretanto, a degradação ambiental provocada pelos desmatamentos, 

principalmente nas nascentes, e pela poluição dos recursos hídricos, provocada pelas atividades 

humanas.   

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, analisando vários cenários de modelos globais 

de mudanças climáticas concluiu que, embora a disponibilidade de água global deva aumentar entre 

6 e 12%, em algumas regiões a escassez de água poderá se agravar. Em cerca de metade da área do 

mundo, as precipitações pluviométricas serão maiores que hoje, particularmente no norte da Índia, 

da Rússia e América do Norte, mas reduções significativas vão acontecer nas regiões em 

desenvolvimento.   

Como o regime de chuvas e a população não se distribuem homogeneamente, a disponibilidade de 

água per capita pode variar de 300 m3/ano, na Jordânia, a 120.000 m3/ano, no Canadá. A América 

do Sul e a América do Norte têm abundância, em contraste com a África Sub-Saariana e o Leste da 
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Ásia, que sofrem de acentuada escassez de água. A redução da disponibilidade de água deverá ser 

sentida nos próximos anos, sendo que na África esta redução é de quase quatro vezes, seguida de 

perto pela América do sul e pela Ásia.   

Países com disponibilidade de água entre 1.000 e 1.600 m3/ano per capita sofrem do que se chama 

stress hídrico e enfrentam sérios problemas em anos de seca. Países com disponibilidade menos que 

1.000 m3/ano per capita são considerados escassos em água. Hoje, 28 países, com uma população 

total de 338 milhões de pessoas, enfrentam stress hídrico, a maior parte do Leste da Ásia e da 

África. Por volta de 2025, entre 46 e 52 países, com população total em torno de 3 bilhões de 

pessoas, poderão sofrer de stress hídrico e cerca de 23 estarão enfrentando escassez absoluta de 

água.   

Os países situados em regiões áridas e semi-áridas como os do Oriente Médio, já enfrentam a crise 

da água há muitos anos, mas a percepção de uma crise mundial só agora está alcançando a 

consciência internacional. A principal diferença entre a crise do petróleo e a crise da água é que a 

crise da água deverá afetar mais seriamente os países em desenvolvimento, onde centenas de 

milhares de pessoas já estão morrendo e continuarão a morrer devido à falta de água limpa e às 

secas. Nos países mais pobres, a água poluída é a principal causa de muitas doenças, como a 

diarréia, que mata mais de 3 milhões de pessoas (principalmente crianças) por ano no mundo. Aliás, 

80% de todas as doenças e mais de 33% das mortes nos países em desenvolvimento estão 

associadas à falta de água em quantidades adequadas. O Pnuma estima que cerca de 25.000 pessoas 

morrem por dia nos países em desenvolvimento, ou pela falta de água ou pela ingestão de água de 

má qualidade.   

Para atendimento pleno da demanda futura de água para fins urbanos, com o aproveitamento de 

novas fontes, estima-se que seriam necessários investimentos da ordem de 11 a 14 bilhões de 

dólares por ano, durante os próximos 30 anos, o que significa o dobro da quantidade de recursos 

financeiros disponíveis para investimento em abastecimento doméstico durante os anos 80. Por tudo 

isto, recursos financeiros setoriais desta magnitude dificilmente estarão disponíveis.  

O recursos hídricos internacionais (rios, lagos e aqüíferos subterrâneos compartilhados por dois ou 

mais países) são das poucas possibilidades futuras de desenvolvimento, através do seu 

gerenciamento integrado, fato que reforça a necessidade de cooperação crescente entre estes países, 

na medida em que a água for se tornando mais escassa.   

As grandes cidades, particularmente as megalópoles, e as que estão crescendo rapidamente nos 

países em desenvolvimento, vão exigir, cada vez mais, enormes esforços para reduzir o déficit 

crônico de abastecimento de água esgotamento sanitário adequados. Muitas, como a Cidade do 

México, vão necessitar implantar um cuidadoso gerenciamento dos aqüíferos subterrâneos. Os 

violentos distúrbios provocados pela falta de água em Deli, Índia, em maior de 1993, são um bom 

exemplo do que poderá ocorrer nas nossas mega cidades num futuro próximo, se medidas urgentes 

não forem tomadas.   

A escassez de água, que já foi motivo para muitas guerras no passado, pode, cada vez mais, agir 

como catalisador no conjunto de causas ligadas a qualquer conflito futuro. A questão mais 

importante neste século, para muitos países, pode ser o controle dos recursos hídricos. A 

comunidade internacional deve reconhecer a escassez de água como poderosa e crescente força de 

instabilidade social e política e atribuir à crise da água a prioridade devida na agenda política 

internacional.  
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ÁGUA E SUSTENTABILIDADE 

  

  

Água - parte do meio ambiente 

  

Se consideramos que o ambiente é o conjunto de elementos naturais e sociais que se  inter-

relacionam em um lugar e em um tempo determinados, compreenderemos também que todos os 

elementos naturais (o universo, nosso planeta e o que nele existe de maneira natural: a água, o ar, o 

solo, a fauna, a flora, o clima) se encontram em permanente relação com os elementos sociais (os 

seres humanos, suas construções e suas ações) e que desde essa perspectiva se realizam as 

atividades que conduzem ao desenvolvimento.  

As interações que se produzem neste sentido vão desde a sociedade para a natureza e desde a 

natureza para a sociedade e se realizam em algum lugar: em uma rua, em nossas casas, em um 

centro urbano, no campo, nas montanhas, nos mares, em rios, selvas ou desertos. Também ocorrem 

em um dado momento: neste instante e com projeção para o futuro, permanentemente, em ocasiões 

que ocorreram no passado.  

Assim, o ambiente é tudo o que nos rodeia. Mas não só isso. Também estamos nós seres humanos e 

as relações que temos entre nós e com a natureza. Por isso o ambiente não é estático, estamos 

criando-o a cada dia nos diferentes pontos do planeta. Das relações entre os seres humanos e a 

natureza surge uma série de resultados que podem ser positivos ou negativos. Se a ação sobre a 

natureza leva em consideração as leis naturais e se realiza com respeito e inteligência, então os 

efeitos do manejo dos recursos naturais podem ser positivos, com conseqüências favoráveis para as 

pessoas e os demais seres vivos. Em caso contrário, a ação humana pode produzir mudanças graves 

e rupturas de ciclos importantes na natureza, o que ocasiona problemas graves aos elementos 

naturais e aos seres humanos. Nesse caso surgem os problemas ambientais.  

A natureza atua permanentemente com a sociedade e oferece a possibilidade de que os grupos 

humanos mantenham ou vivam sua vida utilizando seus recursos. Em geral, a natureza se mostra 

aprazível e generosa. Mas às vezes se manifesta forte e poderosa, exige respeito e produz 

fenômenos que afetam o dia-a-dia das sociedades: furacões, terremotos, deslizamentos e 

inundações.  

A estes fenômenos chamamos de catástrofes naturais. Mas nem sempre são tão "naturais" já que 

muitas ações humanas os propiciam ao não atuar de maneira conseqüente, por exemplo, quando se 

constroem casas em lugares próximos aos rios, quando se destroem bosques ou quando se produz 

contaminação.  

A América Latina e o Caribe, regiões reconhecidas mundialmente pela diversidade biológica e suas 

grandes riquezas naturais, sofre de uma série de problemas que resultam certamente contraditórios. 

A pobreza rural e Peri urbana, a deterioração dos recursos, assim como as deficientes condições de 

desenvolvimento, são elementos que brecam as possibilidades de desenvolvimento sustentável em 

nossos países.  

A aplicação de pesticidas, o desflorestamento, a desertificação e outros problemas ambientais 

similares estão incidindo seriamente nos processos agrícolas e pecuários da Região e diminuem as 

possibilidades de obter uma boa e diversificada produção que possa contribuir, de maneira 
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substancial, para o desenvolvimento de nossas comunidades. Entretanto, queremos que esse 

desenvolvimento seja sustentável. O que quer dizer isto?  

  

O desenvolvimento sustentável e a água  

  

O desenvolvimento sustentável em escala humana é aquele que se centra na busca da satisfação das 

necessidades fundamentais da população e na elevação de sua qualidade de vida através do manejo 

racional dos recursos naturais, sua conservação, recuperação, melhoria e uso adequado.  

Inclui também processos participativos e esforços locais e regionais para que tanto esta geração 

como as futuras tenham a possibilidade de desfrutá-los e de garantir a sobrevivência da espécie 

humana e do planeta.  

Alguns dos fatores que podem ser considerados como determinantes no conceito de 

desenvolvimento sustentável – todos eles intimamente relacionados– são os seguintes:   

  

. Satisfação das necessidades básicas e bem-estar geral da população; 

. Uso racional dos recursos naturais; 

. Desenvolvimento econômico, incluída a valoração integral dos fatores ambientais; 

. Eqüidade intra e intergerações, equidade intergênero e inter-étnica; 

. Uso, adequação e desenvolvimento de tecnologia e de processos ambientalmente apropriados; 

. Participação social em todas as etapas do desenvolvimento; 

. Reconhecimento da diversidade cultural e dos estilos de vida e de suas potencialidades.  

  

  

Na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD) , 

realizada no Rio de Janeiro em 1992, foram assinados vários documentos históricos. Um deles é a 

Declaração do Rio ou Princípios Gerais para o Desenvolvimento Sustentável, na qual se expressa 

como primeiro princípio que todos os seres humanos são o centro das preocupações do 

desenvolvimento sustentável, já que todos têm direito a uma vida sustentável e produtiva em 

harmonia com a natureza.  

No Princípio 5 desta declaração se estabelece que todos os Estados e pessoas devem cooperar na 

tarefa de erradicar a pobreza, como requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. No 

Princípio 7 se destaca que os Estados devem cooperar para conservar, proteger e restabelecer a 

saúde e a integridade dos ecossistemas da Terra.  

A participação dos cidadãos aparece com força no Princípio 10, no qual se coloca que a melhor 

maneira de tratar os assuntos ambientais é através da participação, do acesso à informação e a 

sensibilização ambiental.  

Na parte 2 do documento conhecido como Agenda 21 , que foi também aprovado nessa histórica 

conferência, se dá ênfase à conservação e manejo dos recursos como requisito fundamental para se 

alcançar o desenvolvimento sustentável.  

Os capítulos 9 a 22, referentes a estes aspectos, reivindicam medidas-chave para a proteção da 

atmosfera; o manejo dos solos; o combate contra o desflorestamento, a desertificação e a seca; o 

desenvolvimento sustentável das regiões de montanha; a agricultura sustentável e o 

desenvolvimento rural; a conservação da biodiversidade; o manejo da biotecnologia; a proteção e 

gestão dos oceanos e das águas doces; o uso adequado dos produtos tóxicos; e o manejo dos 

resíduos perigosos, sólidos, líquidos e radiativos. 
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 Em todos estes capítulos a referência à água é permanente, já que por seu valor ecológico e sua 

contribuição em todos os ecossistemas é um ponto fundamental em cada um destes temas.  

Adicionalmente, a água e o saneamento ambiental aparecem estreitamente vinculados à dimensão 

social e econômica do desenvolvimento sustentável (parte I da Agenda 21) ao fazer referência à 

promoção da saúde humana (capítulo 6), ao combate à miséria (capítulo 3) e às modificações dos 

modelos de consumo (capítulo 4), entre outros.  

O inventário dos recursos mundiais de água doce, que se analisou em Nova Iorque em 1997 durante 

a sessão extraordinária da Assembléia Geral das Nações Unidas, confirmou que se forem mantidos 

os planos atuais de uso dos recursos, quase dois terços da humanidade correm o risco de sofrer uma 

escassez moderada ou grave de água antes do ano 2005.  

Se os objetivos do desenvolvimento sustentável incluem a luta contra a pobreza, a promoção social, 

o fomento das atividades econômicas e a proteção do ambiente, então ficam evidente que a água é 

um dos elementos centrais do desenvolvimento sustentável.  

Na Conferência Internacional sobre a Água e o Desenvolvimento Sustentável , realizada em Paris, 

em março de 1998, se reivindicou que devido ao papel crucial da água no desenvolvimento 

sustentável, se deveria: 

  

. Satisfazer as necessidades de água potável segura das populações urbanas e rurais, com o objetivo 

de melhorar a higiene e a saúde e prevenir grandes epidemias. 

. Assegurar a auto-suficiência alimentar das populações em nível local, regional e mundial por meio 

do desenvolvimento sustentável da produção agrícola baseada particularmente na irrigação 

apropriada. 

. Desenvolver de um modo harmonioso a indústria, a produção energética, a prática recreativa e, em 

certos setores, o turismo e o transporte por vias hídricas. 

. Incrementar a produção pesqueira destinada à alimentação. 

. Prevenir e combater a contaminação de toda índole e origem, com o objetivo de assegurar a 

reutilização ótima dos recursos e de preservar a biodiversidade dos ecossistemas. 

. Prevenir as catástrofes naturais e os riscos de erosão, inundação ou seca mediante a 

gestão da água e os ecossistemas.  

  

Na citada conferência se afirmou, igualmente, a importância de tratar todos estes temas de modo 

global e integrado e se destacou que se não forem aplicadas medidas corretivas e preventivas, a 

carência de água poderá se converter em uma limitação para o desenvolvimento econômico e social 

nas próximas décadas. 

  

 

CONCLUSÂO 

 

A água é um meio muito complexo, não somente no ponto de vista cientifico e técnico, mas 

igualmente pelas implicações políticas, sociais e econômicas e financeiras que sua gestão – boa ou 

má – vai provocar. Um conjunto de medidas técnicas, administrativas, financeiras e de comunicação 

que convém colocar em operação simultaneamente para chegar a alguma solução, a um progresso 

coletivo, mensurável objetivamente. A abordagem sistêmica é então necessária. 
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Destas necessidades podemos ressaltar as seguintes: 

 

- Combate as perdas; 

- Reciclar as águas; 

- Diminuir a carga poluidora das indústrias; 

- Utilização de água de chuva; 

- Desenvolver gestão por bacia hidrográfica. 

 

Podemos ainda nos fazer uso de uma mudança mais profunda, cultural, com medidas que visem não 

somente a educação de nossos filhos ou da própria sociedade, mas atitudes que modifiquem a nos 

mesmos na busca da sustentabilidade da água 

 

Dicas para economizar Água 

   

- Um banho de ducha de quinze minutos consome 240 litros de água. Fechar a torneira enquanto se 

ensaboa, diminuindo o tempo de banho para cinco minutos, reduz o gasto para 80 litros.  

   

- Escovar os dentes durante cinco minutos com a torneira aberta provoca um gasto de 80 litros. 

Molhar a escova, fechar a torneira e enxaguar a boca com um copo de água consome 1 litro.  

   

- Para lavar a louça na pia com a torneira aberta, durante quinze minutos, gastam-se 240 litros. 

Limpar os restos dos pratos com uma escova, usar a água retida na cuba para ensaboar a louça e 

abrir a torneira só na hora do enxágüe gera uma economia de 220 litros.  

   

- Esqueça a mangueira na hora de lavar a calçada. Água, só depois de varrer bem as folhas e a 

sujeira.  

   

- Use as lavadoras de louça e de roupa apenas quando estiverem cheias.  

   

- Atenção aos pequenos vazamentos. Aquelas gotas que insistem em pingar da torneira da cozinha 

significam um gasto extra de 46 litros por dia. As torneiras devem ser fechadas por completo depois 

do uso e consertadas se apresentarem qualquer defeito.  

 

- Com uma mangueira semi-aberta, gastam-se 560 litros para lavar o carro. Se o serviço for feito 

com um balde, o consumo é de 40 litros. 

    

   

 

Economizando água dentro de casa  

   

1. Nunca jogue água pelo ralo quando pode haver um outro uso para ela, tal como regar uma planta 

ou jardim ou para limpeza.  
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2. Verifique se sua casa não tem vazamentos, porque muitas habitações têm vazamentos de água 

escondidos. Leia seu hidrômetro antes e depois de um período de duas horas quando não houver uso 

de água. Se ele não mostra exatamente o mesmo número, há vazamento.  

 

3. Repare torneiras que pingam substituindo as peças velhas. Se sua torneira está pingando numa 

velocidade de uma gota por segundo, você pode chegar a gastar 2.700 galões por ano o que se 

somará ao custo das utilidades de água e esgoto, ou comprometerá seu sistema séptico.  

4. Cheque se há vazamentos no tanque acoplado aos vasos sanitários, adicionando colorante na 

água. Se o toalete está vazando, a cor aparecerá em 30 minutos. Cheque o vaso sanitário por 

corrosões ou partes dobradas. Muitas partes são baratas, fáceis de  conseguir e instalar. (Dê 

descarga assim que o teste acabar pois o colorante pode manchar o tanque).  

 

5. Evite dar descargas no vaso sanitário desnecessariamente. Tecidos, insetos e outros dejetos 

devem ser jogados na lixeira e não no vaso sanitário.  

 

6. Tome duchas mais rápidas. Substitua a ducha alta por uma versão de fluxo super baixo. Algumas 

unidades estão disponíveis que permitem cortar o fluxo sem ajustar as peças de temperatura da 

água.  

 

7. Use a quantidade mínima de água necessária para um banho, fechando o ralo primeiro e 

enchendo a banheira apenas a um terço da sua capacidade. Feche a banheira antes de abrir a água. O 

jato frio inicial de água pode ser aquecido pela água quente adicional que vai entrar.  

 

8. Não deixe a água correr enquanto se barbeia ou lava seu rosto. Escove os dentes primeiro 

enquanto espera por água quente, e depois se lave ou barbeie-se, enchendo a pia.  

 

9. Reajuste todas as torneiras que gastam muito na edificação, instalando aeradores com restritor de 

fluxo.  

 

10. Use máquinas de lavar pratos ou roupas apenas quando tiver quantidades de peças para enche-

las ou ajuste-as para o nível adequado à quantidade de peças que você está lavando.  

 

11. Quando lavar pratos a mão, encha a pia com água e sabão. Rapidamente enxágüe sob um fluxo 

de água pequeno da torneira.  

 

12. Armazene água potável no refrigerador, no lugar de deixar a água da torneira correr até que 

fique fria, toda vez que você quiser um simples copo de água fria.  

 

13. Não use água corrente para descongelar carne ou outro alimento. Descongele a comida durante 

a noite na geladeira ou usando o forno micro-ondas ajustado para isso.  

 

14. Os trituradores de pia requerem muita água para operar adequadamente. Faça uma pilha de 

compostagem como um método alternativo de livrar-se do resto de comida, no lugar de usar os 

trituradores. Os trituradores também podem somar 50% ao volume de sólidos em uma fossa séptica 

o que levará ao mau funcionamento e problemas de manutenção.  
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15. Considere a instalação de um aquecedor de água instantâneo na pia de sua cozinha para que 

você não deixe a água correr enquanto espera que aqueça. Isso reduzirá custos de aquecimento da 

edificação.  

 

16. Faça o isolamento térmico de seus encanamentos de água. Você terá água quente mais 

rapidamente além de evitar gastar água enquanto espera que se aqueça.  

 

17. Nunca instale uma bomba de aquecimento água-ar ou sistema de ar condicionado. Modelos ar-

ar são tão eficientes e não gastam água.  

 

18. Instale sistemas de “amolecimento” da água apenas quando necessário (se a água de sua cidade 

é muito calcárea). Economize água e sal usando apenas as quantidades mínimas para manter a água 

com certa dureza. Desligue os “softeners” quando sair de férias.  

 

19. Cheque sua bomba d’água. Se você tem um poço em sua casa, ouça se soluça ao liga-la e 

desliga-la enquanto a água não está em uso. Se sim, você tem vazamento.  

 

20. Quando ajustar as temperaturas de água, no lugar de aumentar o fluxo da água, tente diminui-lo.  

 

21. Se a válvula do vaso sanitário agarra na posição de fluxo, com freqüência, deixando a água 

correr constante, substitua-a ou ajuste-a  

  

   

Economizando água fora de casa  

   

1. Não encharque seu gramado. Como regra geral, gramados apenas necessitam rega a cada 5 ou 7 

dias no verão e a cada 10 ou 14 dias no inverno. Uma chuva farta elimina a necessidade de rega por 

umas duas semanas. Seja esperto para plantar: Paisagismo Xeriscape é uma boa maneira de projetar, 

instalar e manter tanto suas plantas quanto o sistema de irrigação que  economizará a você tempo, 

dinheiro e água. Para conseguir sua cópia  de “Plant it Smart”, um guia fácil de usar de paisagismo 

Xeriscape, contate seu Distrito de Manejo de Água.  

  

2. Regue gramados durante as primeiras horas da manhã, quando as temperaturas e a velocidade do 

vento são menores. Isso reduzirá perdas com evaporação.  

  

3. Não regue sua rua, sarjetas ou calçada. Posicione os aspersores de maneira que a água vá para o 

gramado e os arbustos... não para áreas pavimentadas.  

  

4. Instale aspersores que sejam mais eficientes para cada uso. Irrigação por gotejamento ou micro 

irrigação e mangueiras são exemplos de métodos eficientes de uso de água para irrigação.  

  

5. Regularmente cheque o sistema de aspersores e os medidores de tempo para estar seguro de que 

estão operando corretamente. Deve ser lei que “cada um que adquirir e instalar sistemas de 

aspersores automáticos de gramado PRECISAM instalar o sensor de chuva ou interruptor que 
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interromperá o ciclo do sistema de aspersores quando chuva farta ocorrer”. Para retro-alimentar seu 

sistema existente, contrate um profissional de irrigação para mais informação.  

  

6. Erga a lâmina de cortar grama para no mínimo 3 polegadas. Um aparador mais alto estimula o 

crescimento de raízes mais profundas, dá sombra para o sistema de raízes e segura a umidade no 

solo melhor do que um gramado muito baixo.  

  

7. Evite fertilizar demais o gramado. A aplicação dos fertilizantes aumenta a necessidade d água. 

Aplique fertilizantes que tenham efeito lento, formas de nitrogênio insolúveis em água.  

  

8. Cubra o solo com serragem para manter a umidade. Serragem também ajuda a controlar pragas 

que competem com as plantas por água.  

  

9. Plante nativas e/ou gramíneas tolerantes a seca, cobertura de solo, arbustos e árvores. Assim que 

pegarem, não necessitarão ser regadas tão freqüentemente e normalmente sobreviverão a períodos 

de seca sem qualquer rega. Agrupe as plantas com base em  suas necessidades similares de água.  

  

10. Não lave seu passeio ou entrada da casa com mangueira. Use uma vassoura para limpar as 

folhas e outras sujeiras dessa área. Usando uma mangueira para limpar um passeio pode gastar 

centenas de galões de água. 

  

11. Ajuste sua mangueira para que possa controlar o fluxo e ajuste-a para um fluxo baixo, fino 

spray de modo que á água corra apenas se necessário. Quando terminar, feche-a na torneira no lugar 

de na extremidade, para evitar vazamentos.  

12. Use peças corretas na mangueira para evitar vazamentos, especialmente junto à torneira.  

  

13. Não deixe aspersores ou mangueiras desatendidos. Sua mangueira de jardim pode desperdiçar 

600 galões de água ou mais em apenas algumas horas: por isso não os deixe funcionando todo o dia. 

Use um cronômetro/ timer para lembrar-lhe quando desligá-los.  

  

14. Cheque todas as mangueiras, conectores e torneiras regularmente.  

  

15. Considere a possibilidade de usar um lavador de carro comercial que recicle água. Se você lava 

seu próprio carro, estacione na grama ao fazê-lo.  

  

16.  Evite a instalação de adornos paisagísticos com água (tais como fontes) a menos que a água 

seja reciclável. Instale-os onde houver perdas mínimas devido à evaporação e ventanias.  

  

17. Se você tem uma piscina, considere a possibilidade de um filtro novo que economize água. Um 

simples retro-alimentador com um filtro tradicional usa 180 a 250 galões ou mais de água  
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Dicas gerais para economizar água  

   

1. Desenvolva a consciência de suas crianças sobre a necessidade de conservar  água. Evite a 

compra de brinquedos recreativos que requeiram um fluxo constante de água.  

 

2. Conheça e siga todas as regras de conservação e racionamento de água que possam estar em 

vigor em sua área.  

3. Encoraje seus funcionários a promover a conservação de água em seu local de trabalho. Sugira 

que a conservação de água seja colocada no manual de orientação dos funcionários e programas de 

treinamento.  

 

4. Divulgue/escolha negócios que praticam e promovam a conservação de água  

 

5. Avise a proprietários de imóveis, a autoridades locais ou à concessionária de água de sua cidade 

sobre toda perda de água significativa (encanamentos rompidos, hidrantes abertos, aspersores mal 

instalados, poços que tenham fluxo constante abandonados etc)  

 

6. Encoraje seu sistema escolar e governo local a ajudar a elaborar e promover a ética de 

conservação de água entre as crianças e adultos.  

 

7. Apóie projetos que levem a um crescente uso de água reciclada para irrigação e outros usos.  

 

8. Apóie esforços e programas que criam uma preocupação com relação à conservação da água 

entre turistas e visitantes de seu estado. Tenha certeza de que seus visitantes entendam as 

necessidades para e os benefícios de conservar água.  

 

9. Encoraje seus amigos e vizinhos a fazer parte de uma comunidade consciente de sua água. 

Promova boletins comunitários sobre a conservação de água, painéis de avisos e dê exemplos.  

 

10. Conserve a água porque é a coisa certa a fazer. Não desperdice água porque outra pessoa está 

pagando a conta, por exemplo, quando se hospeda em um hotel.  

 

11. Tente fazer uma coisa cada dia que resultará em mais economia de água. Não se preocupe se as 

economias são mínimas. Cada gota conta. E cada pessoa faz a diferença. Então diga a seus amigos, 

vizinhos e colegas de trabalho: “Feche-a” e “Preserve-a”. 
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