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Introdução 
 
 
 
Em março de 2010, quando se comemora o Dia Internacional da Água, o COEP 
lançou a 2ª etapa da Jornada pela Cidadania: Escola em Ação, com o tema 
Água e Clima. O principal objetivo foi sensibilizar e mobilizar as pessoas, em 
especial os jovens, para o cuidado com a água, recurso essencial para a 
existência de vida em nosso planeta. 
 
O material apresentado a seguir, visou exclusivamente oferecer alguns 
elementos de apoio à  implementação da 2ª etapa da Jornada, incentivando a 
reflexão, a mobilização social e a participação cidadã. Não pretendeu esgotar 
ou servir de base para estudos técnicos ou científicos sobre o assunto. 
 
Agora, aproveitamos o mesmo material para a oficina Mudanças Climáticas e 
Segurança Hídrica, que a Rede Mobilizadores realiza de 19 a 23 de março de 
2012. 
 
 

Sumário 
 
item 1 – Planeta Água  
Traz  informações sobre o recurso água, presente em todo nosso planeta. 
Seus usos, a questão do desperdício e da poluição etc. 
 
Item 2 – Água e Mudanças Climáticas  
Apresenta alguns dos impactos das mudanças climáticas sobre a água, em 
âmbito geral e no Brasil.  
 
Item 3 –Água: uma atitude consciente 
Relata dicas simples para economizar água em nosso dia-a-dia 
 
- Para reflexão – poesia e crônica para serem analisadas em conjunto 
- Para saber mais – alguns sites que contêm informações sobre o assunto 
 
 
Na elaboração da cartilha foi utilizada como principal referência o material 
didático pedagógico elaborado em 2008 pelo Ministério da Educação e 
Ministério do Meio Ambiente “Mudanças Ambientais Globais: Pensar + Agir na 
escola e na comunidade”. Foram também utilizadas, informações produzidas 
por diferentes instituições e pessoas envolvidas com o tema.  
 
 
 

Boa Jornada! 
Juntos nessa onda de cidadania. 

Só com água em quantidade e qualidade suficientes teremos melhores 
condições de vida hoje e no futuro. 

 
 



 

1. O Planeta Água 
 
 

PLANETA ÁGUA 
 Guilherme Arantes 

 
Água que nasce na fonte serena do 

mundo 
E que abre o profundo grotão 
Água que faz inocente riacho 

E deságua na corrente do ribeirão 
Águas escuras dos rios 

Que levam a fertilidade ao sertão 
Águas que banham aldeias 

E matam a sede da população 
Águas que caem das pedras 

No véu das cascatas, ronco de 
trovão, 

E depois dormem tranqüilas 
No leito dos lagos, no leito dos 

lagos 
Água dos igarapés, onde Iara, a  

Mãe d'Água, é misteriosa canção 
 

Água que o sol evapora, 
Pro céu vai embora 

Virar nuvem de algodão 
Gotas de água da chuva,  

Alegre arco-íris sobre a plantação 
Gotas de água da chuva, tão tristes, 

São lágrimas na inundação 
Águas que movem moinhos 

São as mesmas águas que 
encharcam o chão 

E sempre voltam humildes 
Pro fundo da terra, pro fundo da 

terra 
Terra, Planeta Água 
Terra, Planeta Água 

 

 
 
A água está por toda a parte de nosso planeta. Ela compõe os oceanos, mares, rios, 
riachos, nascentes, poços. É parte da seiva das plantas, dos frutos, de nosso sangue e 
suor. Como vapor, espalha-se na atmosfera e gera nuvens. Também se torna neve, 
granizo e geleiras. 
 
Foi na água que surgiram as primeiras formas de vida. Hoje, milhões de espécies 
vivem fora da água, mas todas elas necessitam desse precioso líquido para existir. 
 
Estima-se que ao longo da história da Terra, a quantia total de água tenha 
permanecido sempre a mesma. E é o ciclo da água ou ciclo hidrológico que mantém 
seus estoques no Planeta, por meio da evaporação e da condensação.  
 
Durante o ciclo hidrológico, ocorre uma alteração natural da qualidade da água. A água 
do mar, por exemplo, pode se tornar água doce pelo processo de evaporação. Por 
outro lado, parte da água doce da chuva que cai no chão infiltra no solo e dissolve os 
sais já encontrados, carregando-os para os rios e oceanos. 
 
Assim como a poluição afeta a qualidade da água, sua quantidade pode diminuir em 
rios e lagos quando o uso é intensivo e inadequado ou quando matas ciliares 
(vegetação nativa que se desenvolve nas margens dos cursos d’água, graças à 
umidade local, evitando a erosão do solo que provoca o desbarrancamento das 
margens e depósito de sedimentos no leito do rio, o chamado assoreamento) e 
nascentes de rios são destruídas. Isso pode afetar o ciclo hidrológico e alterar as 
condições climáticas locais (microclima). 
 
Também pode haver efeitos em outros ecossistemas. Pois o mesmo calor solar que 
ocasiona a evaporação gera correntes de ar capazes de carregar o vapor d’água para 
outros locais, onde voltará a terra na forma de chuva, neve ou granizo. Esse fenômeno 
pode se intensificar com o aquecimento global, mudando a distribuição de água no 
Planeta. 
 



 

O vapor d’água é um dos gases de efeito estufa, que é essencial ao planeta; ele ajuda 
a dar condições de temperatura e umidade necessárias para a formação e manutenção 
da vida na terra.  
 
 
O problema não é o efeito estufa mas, sim, o aumento acelerado desse efeito. 
 
Como os outros gases do efeito estufa, quanto mais vapor d’água no ar, mais calor 
solar se fixa na atmosfera. Só que é o calor que gera mais vapor no ar. Cria-se, assim, 
um círculo vicioso capaz de aumentar ainda mais o aquecimento global. Ao aumentar a 
proporção de vapor no ar, o ciclo hidrológico tende a se acelerar, multiplicando eventos 
extremos, como chuvas mais fortes e curtas. A qualidade da água também pode ser 
afetada na chuva que cai - a emissão de certos poluentes por indústrias e veículos 
provoca a chuva ácida.  
 
 

Em 22 de março de 1992, a ONU (Organização das Nações Unidas)  
instituiu o "Dia Mundial da Água", publicando um documento 

intitulado  
"Declaração Universal dos Direitos da Água".  

 

Declaração Universal dos Direitos da Água 

Art. 1º - A água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, cada 
povo, cada nação, cada região, cada cidade, cada cidadão é plenamente 
responsável aos olhos de todos.  

Art. 2º - A água é a seiva do nosso planeta.Ela é a condição essencial de vida 
de todo ser vegetal, animal ou humano. Sem ela não poderíamos conceber 
como são a atmosfera, o clima, a vegetação, a cultura ou a agricultura. O 
direito à água é um dos direitos fundamentais do ser humano: o direito à vida, 
tal qual é estipulado do Art. 3 º da Declaração dos Direitos do Homem.  

Art. 3º - Os recursos naturais de transformação da água em água potável são 
lentos, frágeis e muito limitados. Assim sendo, a água deve ser manipulada 
com racionalidade, precaução e parcimônia.  

Art. 4º - O equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem da preservação da 
água e de seus ciclos. Estes devem permanecer intactos e funcionando 
normalmente para garantir a continuidade da vida sobre a Terra. Este equilíbrio 
depende, em particular, da preservação dos mares e oceanos, por onde os 
ciclos começam.  

Art. 5º - A água não é somente uma herança dos nossos predecessores; ela é, 
sobretudo, um empréstimo aos nossos sucessores. Sua proteção constitui uma 
necessidade vital, assim como uma obrigação moral do homem para com as 
gerações presentes e futuras.  

Art. 6º - A água não é uma doação gratuita da natureza; ela tem um valor 
econômico: precisa-se saber que ela é, algumas vezes, rara e dispendiosa e que 
pode muito bem escassear em qualquer região do mundo.  



 

Art. 7º - 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 atualmente disponíveis.  

Art. 8º - A utilização da água implica o respeito à lei. Sua proteção constitui 
uma obrigação jurídica para todo homem ou grupo social que a utiliza. Esta 
questão não deve ser ignorada nem pelo homem nem pelo Estado.  

Art. 9º - A gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos de sua 
proteção e as necessidades de ordem econômica, sanitária e social.  

Art. 10º - O planejamento da gestão da água deve levar em conta a 
solidariedade e o consenso em razão de sua distribuição desigual sobre a Terra.  

 

Em 2010, o tema estabelecido pelas Nações Unidas para o Dia Mundial 
da Água é “Qualidade da Água”, buscando refletir sua importância 

concomitantemente com a gestão da quantidade de recursos hídricos. 
“As atividades pretendem repassar mensagens sobre a qualidade da 

água, ecossistemas e bem-estar humano”. 

 
 
 

� O Planeta Água 
 
A Terra possui 1,4 bilhões de quilômetros cúbicos de água – a maior parcela, 97,5%, 
situada nos mares e oceanos (água salgada); dos 2,5% restantes (água doce), 70% 
está presente na forma de gelo, nos pólos ou cumes montanhosos. Do que sobra, 
grande parte alimenta aqüíferos subterrâneos e apenas cerca de 0,3% está presente 
em superfície, em lagos e rios. 
 
 

Água - Recursos hídricos 
                   Recurso hídrico é o nome dado à água subterrânea ou superficial 

disponível para uso numa região. No entanto, a água representa muito mais que 
recurso hídrico, tendo em vista seu valor social, cultural e ambiental. 

A água tem ainda um grande valor simbólico na poesia, nas religiões e cerimônias de 
tradições culturais, artísticas e espirituais 

 
 
 

� Usos da água  
 
Água de beber; abastecimento doméstico; abastecimento industrial; agricultura e 
pecuária; recreação e lazer; geração de energia; navegação; diluição de despejos; 
harmonia paisagística; preservação da fauna; preservação da flora; irrigação, entre 
outros. É a água que ajuda a manter o clima da terra. 
 
Da água própria para consumo, cerca de 69% se destina à agricultura, 23% à indústria 
e em torno de 8% é água de dessedentação (água de beber). 
 
Já a água marinha, imprópria para o consumo humano em função da quantidade de sal 
que contém, também não serve para o uso direto na agricultura e na indústria. Por 



 

outro lado, muitas espécies vivem nos oceanos e mares e necessitam da água salgada 
para sobreviver. 
 

� Água no Brasil 
 
O Brasil possui posição privilegiada no que diz respeito aos recursos de água, 
concentrando 12% do total da água doce disponível no planeta. No entanto, a 
distribuição não é uniforme; uma parcela considerável dos recursos hídricos nacionais, 
74%, corre pela Bacia Amazônica, longe dos principais centros demográficos (naquela 
região vive somente 5% da população); por outro lado, o Sudeste, mais populoso, 
conta com 6% dos recursos hídricos, e o Nordeste, com menos ainda: 3%. 
 
 

� Distribuição do 
consumo de água 

no Brasil 
 
Assim como nos demais países, a maior parte da água doce utilizada segue para a 
irrigação agrícola. As indústrias e as cidades gastam menos, mas tendem a poluir 
mais. 
 
Consumo de água rural – 2% 
Consumo de água industrial – 7% 
Consumo de água urbano – 11% 
Consumo de água animal – 11% 
Consumo para irrigação – 69% 
 
 
No Brasil, estão situados mais de 2/3 de uma das maiores reservas subterrâneas de 
água do mundo: o aquífero Guarani, que dividimos com o Paraguai, Argentina e 
Uruguai. Abrange os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.  
 
 
 
 

� A má utilização da 
água 

 
De acordo com a declaração Universal dos Direitos da Água - editada pela ONU: ... "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 
atualmente disponíveis"... 
 
Entretanto, a realidade é outra. Há anos, os recursos hídricos vêm sofrendo, no mundo 
todo, os efeitos da super exploração, degradação das bacias, poluição, desmatamento 
e desperdício. 
 
Ainda, segundo dados da ONU, para cada mil litros de água consumidos pelo homem, 
dez mil são poluídos. Se uma pessoa deixar de comer, ela pode resistir até 40 dias, se 
deixar de beber água, ela consegue sobreviver apenas três. Mesmo assim, a população 
ainda não está consciente que a água doce no mundo é um recurso finito.  
 
Normalmente, as florestas não são relacionadas com a água que chega às casas. E 
sendo assim, fica mais difícil a sua preservação. É preciso saber que a floresta 
desmatada, o rio poluído, a ocupação desordenada do solo prejudicam, e muito, a 



 

captação de água nos mananciais, reservatórios e bacias.  
 
Agricultura - A maior consumidora de água potável é a agricultura. A irrigação 
consome quase 70% dos recursos hídricos do país. Segundo o ambientalista e vice-
presidente da Oscip Câmara de Cultura, José Henrique Cortez, para diminuir o 
problema, as plantações deveriam ser irrigadas de forma mais econômica, com 
técnicas como o gotejamento, microgotejamento e microaspersão, ao invés do pivô 
central, que joga praticamente 2/3 da água para a atmosfera. Além do desperdício na 
irrigação, e dos fertilizantes e agrotóxicos usados nas lavouras, o desmatamento e as 
queimadas utilizadas para o plantio de novas safras também provocam a escassez da 
água, comprometendo as nascentes e os rios. 
 
Água virtual - O Brasil é o 10° produtor de água virtual do mundo. Os cientistas 
consideram água virtual toda a água usada para se fabricar um bem. Pode ser uma 
manga, uma camiseta, um quilo de carne. Para fazer uma relação, um quilo de pão 
utiliza 150 litros de água, enquanto um quilo de batata usa dois mil. Um quilo de 
carne, considerando desde o nascimento do boi até a entrega ao consumidor final 
gasta dez mil litros de água.  
 
Saneamento - Outro grave problema é o saneamento básico. Menos de 50% dos 
domicílios brasileiros recebem tratamento de esgoto. Isto significa que o esgoto 
recolhido acaba invariavelmente nos rios. Além do esgoto jogado in natura, os rios 
também sofrem com os resíduos sólidos despejados em suas águas. Além do lixo 
doméstico, lâmpadas, medicamentos, inseticidas e pilhas são descartados sem o 
mínimo controle. Para se ter uma ideia uma folha de papel pode demorar de três a seis 
meses para se decompor, um chiclete leva cinco anos, plástico e metal levam mais de 
cem anos e vidro demora um milhão de anos para se decompor na natureza. "Só para 
universalizar o saneamento básico até 2020, o país precisa investir US$ 10 bilhões ao 
ano. Infelizmente, nem metade disso é investido", diz o ambientalista José Henrique 
Cortez 
 
Água tratada - A água que chega nas residências é captada nos mananciais. Quando 
a companhia de abastecimento capta essa água, ela é transportada para as estações 
de tratamento. Quanto mais longe a água estiver do manancial, mais cara chega ao 
consumidor final. E quanto mais poluída estiver, mais produtos químicos são 
empregados em seu tratamento.  
 
Além do desperdício da água em atividades econômicas, como a agricultura intensiva, 
o homem aterrou nascentes e causou tamanha poluição que fez da água limpa um 
recurso escasso.  
 
Outro problema é a contaminação e degradação do solo por agrotóxicos e adubos 
químicos utilizados na agricultura convencional. Eles se dissolvem na água de irrigação 
contribuindo para a sua salinização. Uma parte dessa água escoa para os rios, 
poluindo-os; outra parte penetra na terra e pode fazer o mesmo com as águas 
subterrâneas; e há uma porção que sai da terra pela evaporação, mas é só o vapor 
d’água que vai para a atmosfera: os sais que estavam misturados ficam no solo, 
degradando-o. 
 
O despejo, sem tratamento, do esgoto das casas nos rios causa a multiplicação de 
algas com a conseqüente queda da taxa de oxigênio nas águas, o que acarreta 
mortandade de peixes. Já resíduos industriais podem conter materiais perigosos para a 
saúde, difíceis de retirar no tratamento dos efluentes. 
 
 
 



 

Atualmente, no Brasil, apenas metade do esgoto gerado no país é coletado e somente 
15% é tratado. 

 
 
Nas cidades mais industrializadas, em especial, um outro fenômeno é a chuva ácida, 
que decorre de uma reação química de efluentes lançados no ar por fábricas e veículos 
que utilizam combustíveis fósseis e carvão vegetal. Em contato com a água da chuva, 
esses efluentes produzem ácidos que, além de muitas vezes destruirem florestas 
inteiras, impactam seres aquáticos, desgastam construções e monumentos, alteram a 
composição do solo e afetam a saúde dos seres humanos e animais. 

 
 
2. Água e Mudanças Climáticas 
 
 

Sobradinho 
 Sá e Guarabyra 

 
O homem chega e já desfaz da 

natureza 
Tira a gente com represa, diz que tudo 

vai mudar: 
O São Francisco lá prá cima da Bahia, 

Diz que dia menos dia vai subir bem 
devagar. 

Vai ter barragem no salto do 
sobradinho 

E o povo vai simbora com medo de se 
afogar. 

O sertão vai virar mar 
Dar no coração, 

O medo que algum dia 
O mar também vire sertão 

Adeus remanso, casa nova, sento-sé 
adeus! 

Pilão arcado vem o rio te engolir 
Debaixo d'água lá se foi uma vida 

inteira 
Por cima da cachoeira na gaiola vou 

subir 
Vai ter barragem no salto do 

sobradinho 
E o povo vai simbora com medo de se 

afogar. 
O sertão vai virar mar 

Dar no coração, 
O medo que algum dia 

O mar também vire sertão 
Ah! Vai virar mar! 

Remanso, casa nova, sento-sé 
Pilão arcado, Sobradinho, Adeus!

 
A água pode vir a ser o recurso natural mais impactado pelas mudanças climáticas, 
afirmaram especialistas da ONU, em fevereiro de 2010. Além de problemas como 
desertificação, enchentes, derretimento de geleiras, ondas de calor, ciclones e doenças 
transmitidas pela água, a crise da água ainda pode causar conflitos em diversas 
regiões do planeta. 
 
“As principais manifestações ligadas à alta das temperaturas dizem respeito à água", 
afurna o presidente da ONU-Água, Zafar Adeel, que coordena os trabalhos relacionados 
à água por 26 agências das Nações Unidas. 
 
Tudo isso faz o tema cada dia mais relevante nas discussões sobre segurança 
alimentar, paz, mudanças climáticas e recuperação da crise financeira. "A água é 
fundamental em cada uma dessas discussões, mas não costuma ser percebida como 
tal", diz Adeel.  E os próprios esforços para combater o aquecimento global vão 
necessitar de mais água - para irrigação, água para produção de biocombustíveis ou 
água para geração de energia hidrelétrica.  
 
Uma alternativa sugerida pelo presidente da ONU-Água é aumentar o gerenciamento 
da água, contabilizando quanto dela é embutida nos produtos comercializados em todo 



 

o mundo, desde a carne bovina até o café. Conscientizar as indústrias sobre o 
consumo de água pode ajudar a promover a conservação desse recurso natural. 
Segundo Adeel, um estudo mostrou que são necessários 15 mil litros de água para 
produzir uma única calça jeans. 

Segundo o painel de especialistas da ONU, até 2020, 250 milhões de pessoas na África 
poderão sofrer ainda mais com a escassez de água. Os dados apontam que a Ásia 
central e o norte da África ficarão mais secos em função das mudanças climáticas e 
mais pessoas, além das de 2,8 bilhões atuais, não terão acesso a saneamento básico. 

 
 

� Aquecimento global 
e água 

 
� Possíveis conseqüências: 

 
• O aquecimento global afeta o ciclo da água, aumentando a evaporação, 

mudando o regime das chuvas, alterando a umidade do solo e o escoamento 
das águas sobre ele. Com isto, afeta a quantidade de água, tanto superficial 
quanto subterrânea, disponível para consumo. 

• Projeções para meados do século XXI indicam uma redução na quantidade da 
água de rios e na sua disponibilidade nas regiões mais secas, a exemplo do 
Nordeste brasileiro, e nos países tropicais. 

• O aumento da temperatura da água e a maior ocorrência de enchentes e de 
secas poderão afetar a qualidade da água e aumentar a poluição provocada por 
diversos compostos, inclusive microrganismos, ampliando os riscos à saúde 
humana. 

• O aumento do nível dos mares pode contaminar por sal as águas subterrâneas 
próximas ao litoral, comprometendo seu uso. 

• As mudanças climáticas afetam, ainda, o funcionamento dos sistemas de 
abastecimento de água e alguns destes poderão não ser capazes de resistir aos 
impactos de enchentes e da seca, fato agravado pelo crescimento populacional 
em algumas cidades. 

• Haverá mais dificuldade para os serviços de abastecimento de água planejarem 
o futuro das características dos seus mananciais de abastecimento, pois uma 
particularidade das mudanças climáticas é certa imprevisibilidade dessas 
variações. 

 
 
 

� Brasil: Mudanças 
Climáticas e Água  

 
As evidências científicas apontam para o fato de que as mudanças climáticas 
representam um sério risco para os recursos de água no Brasil. Não só as mudanças 
do clima futuras representam risco, mas a variabilidade climática também; é só 
lembrar as secas da Amazônia, do Nordeste, do Sul e do Sudeste do Brasil nos últimos 
dez anos, que têm afetado a economia regional e nacional. Ao impacto das variações e 
mudanças do clima podem ser acrescentados outros fatores não ambientais, como 
aspectos políticos e sociais, e todos juntos podem gerar um custo elevado para a 
sociedade. 
 
As projeções do clima sugerem que, na Amazônia e no Nordeste, a chuva pode 
apresentar uma redução de até 20% no final do século XXI, num cenário de altas 
emissões. Já o Sul experimenta um aumento da chuva na forma de extremos. Em 



 

alguns lugares, a combinação de altas temperaturas mais chuvas e altas temperaturas 
menos chuvas podem ter diferentes impactos para o Brasil e a América do Sul.  
 
- Navegação nos rios 
Com mais calor e a possível diminuição das chuvas em regiões mais quentes, a vazão 
dos rios poderá cair, prejudicando o transporte fluvial, como já acontece no Rio São 
Francisco. 
 
- Energia hidrelétrica 
Em áreas com seca e muita evaporação, a vazão dos rios irá diminuir, prejudicando a 
geração energética. Por outro lado, se as barragens não forem resistentes, chuvas 
torrenciais podem rompê-las; com chuvas fortes haverá também aumento no 
assoreamento. 
 
- Grandes Cidades 
As cidades, muito impermeabilizadas pelo asfalto e cimento que recobrem o chão, 
serão mais atingidas pelas inundações. Tempestades podem provocar mais 
desmoronamentos nas encostas de morro. 
 
- Agricultura 
Com as mudanças no regime das chuvas, associada ao aumento das temperaturas, os 
agricultores terão de escolher produtos adaptados para a nova situação, além de 
técnicas agrícolas que minimizem a tendência de erosão e conservem a água. Algumas 
regiões devem se preparar também para mais vendavais e chuvas de granizo. 
 
- Saúde 
Chuvas fortes favorecem a multiplicação de vetores de doenças, como insetos 
transmissores da dengue. Pouca chuva onde hoje é floresta, como a Amazônia, poderá 
potencializar a incidência de queimadas, aumentando a ocorrência de problemas 
respiratórios. 
 
- Saneamento 
Em geral, os rios admitem certa quantia de esgotos que se diluem em suas águas. Se 
a vazão dos rios diminuir, teremos menos água para a mesma quantidade de 
poluentes, aumentando a taxa de poluição. 
 
 
 

� E nós, o que 
podemos fazer? 

 
Normalmente chamada de recurso hídrico, a água é mais que isso. Já existia antes do 
ser humano e é fundamental para todas as espécies, não devendo ser vista apenas 
como um recurso a ser apropriado. É indispensável questionar e exigir debates 
transparentes sobre seu uso e agir sempre no sentido de preservar esse bem que 
pertence a todos os seres vivos 
 
Como indivíduos responsáveis, preocupados com a nossa e com as futuras gerações, 
além do cuidado com a água em nosso dia-a-dia, precisamos influenciar nas decisões à 
respeito dessa questão, tanto para ações de caráter global, regional, como local.  
 
Isso significa mobilizar, ajudar a formar opinião, reivindicar, chamar a atenção da 
sociedade para os riscos que o nosso modelo civilizatório e de consumo nos têm 
imposto, denunciar práticas ilegais de ocupação do solo, queimadas etc. Implica se 
juntar a outros para pressionar o poder público, os setores produtivos e exigir a 
implementação de instrumentos para evitar o desperdício e a destruição das nascentes 
dos rios, lidar com situações extremas e em encontrar formas de minimizar seus 
impactos. Hoje em dia, segundo a Unesco, muitos já reconhecem a importância do uso 



 

racional da água para o desenvolvimento sustentável, mas poucos agem à altura desse 
desafio. 
  
Para a ONG Vitae Civilis, é preciso fortalecer os instrumentos de gestão integrada e 
participativa do ambiente para se garantir o direito à água, em qualidade e quantidade 
adequada para todos. É preciso também desenvolver instrumentos de compensação, 
monetária ou não, para aquelas comunidades e indivíduos que realizam além do que é 
dever de cada um na proteção do meio ambiente, ao optarem por sistemas e práticas 
de agricultura, de uso e ocupação do solo, de produção econômica que ajudem a 
proteger os serviços e bens ambientais, isto é a água, o equilíbrio climático, a 
fertilidade do solo, a diversidade biológica, a paisagem. Por exemplo, trata-se de 
apoiar mais aqueles que estão envolvidos com a produção orgânica e em sistemas  
agroflorestais, ou com a proteção de mananciais. 
 
Nesse caminho, é essencial dar destaque à questão de gênero e aos grupos mais 
vulneráveis: nessa luta pela água, reconhecermos o papel importante que as 
mulheres, principais gestoras cotidianas da água, devem ocupar. Para as mulheres em 
particular, junto com agricultores familiares, indígenas e outros grupos populacionais 
que mais sofrem com a falta de acesso à água com qualidade, devemos socializar 
informações e reflexões sobre políticas de água, garantindo que as populações 
participem diretamente na definição e na execução das políticas, tanto em nível local 
quanto em fóruns mais amplos. 
 

 
 

 
  

A ONU estabeleceu o período de 2005 a 2015 como o Decênio 
Internacional “Água, Fonte de Vida”.  O objetivo é aprofundar as 

questões relativas à água em todos os níveis e a execução de 
programas e projetos que tratem ao mesmo tempo de assegurar 

a participação da mulher nos aspectos de desenvolvimento 
relacionados com a água e promover a cooperação para ajudar a 
alcançar os objetivos contidos na Agenda 21 e na Declaração do 

Milênio 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Agenda 21:  instrumento de planejamento para a construção de sociedades sustentáveis, em 
diferentes bases geográficas, que concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e 
eficiência econômica. Assinada por 179 país por ocasião da Rio 92,  

- Declaração do Milênio: ratificada no ano de 2000, reúne os planos de todos os 
Estados-Membros da ONU, para melhorar a vida de todos os habitantes do planeta no 
século XXI. 



 

3. Água: uma atitude consciente  
 
A ingestão de água imprópria pode causar diarréia crônica e, também, outras doenças 
ocasionadas por parasitas, prejudicando o desenvolvimento social e econômico das 
comunidades que sofrem deste problema. Cerca de 1 bilhão de pessoas, especialmente 
na África, usa fontes de água impróprias para o consumo. Enquanto isso, em países 
ricos, o consumo de água é demasiado. 
 
No caso do Brasil, segundo o IBGE, são 22 milhões de pessoas que não têm acesso à 
água potável e que acabam suprindo suas necessidades com água imprópria para o 
consumo. Consumir água com exagero em um lugar é contribuir para sua falta em 
outro ponto da rede de abastecimento, o que prejudica a todos, direta ou 
indiretamente.  
 
Uma atitude consciente de cada um em relação à água é uma oportunidade de 
contribuir para a modificação de um cenário de escassez no futuro.  
 
 

 
� Dicas simples para 

economizar água 
 
- Ao escovar os dentes, fazer barba ou utilizar a pia do banheiro, fechar a torneira 
quando não for necessária a água.  
- Antes de lavar louças e talheres, limpar os restos de gordura e de comida, fechar a 
torneira enquanto ensaboar.  
- Ao lavar roupa, usar a máquina de lavar em sua capacidade máxima, reutilizando a 
água expelida para lavar o quintal etc. 
- Na hora do banho, se ensaboar com o chuveiro desligado e se banhar rapidamente. 
- Não jogar óleo de fritura pelo ralo da pia. Além de correr o risco de entupir o 
encanamento da residência, esta prática polui os rios e dificulta o tratamento da água. 
- Não deixar que ocorram vazamentos de água em torneiras e encanamentos na 
residência. 
- Entrar em contato com a companhia de água ao verificar vazamentos de água na 
rede externa. 
- Solicitar às companhias de água e saneamento a instalação de hidrômetros 
individuais para otimizar o seu consumo. 
- Usar a descarga no vaso sanitário apenas o necessário. Manter a válvula sempre 
regulada. 
- Reutilizar a água sempre que possível.  
- Utilizar regador no lugar de mangueira para regar as plantas. 
- Lavar o carro com balde em vez de mangueira. 
- Captar a água da chuva com baldes. Esta água pode ser usada para lavar carros, 
quintais e regar plantas. 
- Tratar a água de piscinas para não precisar trocar com freqüência. Outra dica é 
cobrir a piscina com lona, enquanto não ocorre o uso, para evitar a evaporação, 
contaminação por larvas de insetos e sujeira.  
- Não lavar quintal ou calçada com a mangueira, dar preferência ao uso de baldes 
quando for necessário. Na maioria das vezes apenas varrer resolve. 
- Em comunidades rurais, garantir despoluição de rios, lagoas, proteger matas ciliares, 
evitando que o lixo seja levado para o rio nas chuvas fortes, proteger águas de 
mananciais. 
- Não incinerar lixo. 
- Não realizar queimadas.   
    
 
 



 

� Para reflexão 
 
 
 

 
PLANETA AZUL 

Composição: Xororó e Aldemir 
 
 
 

A vida e a natureza 
Sempre à mercê da poluição 
Se invertem as estações do ano 
Faz calor no inverno  
E frio no verão 
Os peixes morrendo nos rios, 
Estão se extinguindo espécies animais 
E tudo o que se planta, colhe, 
O tempo retribui o mal que a gente faz 
Onde a chuva caía quase todo dia 
Já não chove nada 
O sol abrasador rachando 
O leito dos rios secos, 
Sem um pingo d'água 

Quanto ao futuro inseguro 
Será assim de norte a sul: 
A Terra nua semelhante à Lua 
O que será desse Planeta Azul? 
O que será desse Planeta Azul? 
O rio que desce as encostas 
Já quase sem vida parece que chora, 
Num triste lamento das águas 
Ao ver devastada a fauna e a flora 
É tempo de pensar no verde, 
Regar a semente que ainda não nasceu, 
Deixar em paz a Amazônia, 
Preservar a vida, 
Estar de bem com Deus 

 
 
 
 
 
 
 

Asa Branca 
Composição: Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira 

 
 

 
Quando olhei a terra ardendo 
com a fogueira de São João 
Eu perguntei, ai, a Deus do céu, ai 
Por que tamanha judiação 
Que braseiro, que fornalha 
Nem um pé de plantação 
Por falta d'água perdi meu gado 
morreu de sede meu alazão 
Inté mesmo a asa branca 
Bateu asas do sertão 

Entonce eu disse adeus Rosinha 
Leva contigo meu coração 
Hoje léguas, muitas léguas 
Nesta triste solidão 
Espero a chuva cair de novo 
Pra mim volta pro meu sertão 
Quando o verde dos teus olhos 
Se espalhar na plantação 
Eu te asseguro não chore não, viu 
Que eu voltarei, viu 
Meu coração 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
“Plantar água” é saída para enfrentar mudanças climáticas 
 
Observar as plantas e copiar a natureza. Esta foi a saída que o agricultor Jurandi Anunciação de 
Oliveira buscou no conhecimento tradicional para matar a charada proposta por um técnico  que 
lhe recomendou “plantar água” para conviver com a escassez de água no semiárido nordestino 
de Cafarnaum, cidade baiana onde mora. 
 
 A saída também servirá para amenizar o aquecimento global, segundo entende o pesquisador 
do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Antônio Donato Nobre. Ambos estiveram 
juntos na conferência sobre sistemas agroflorestais e mudanças climáticas, realizada em junho 
de 2009,  em Luziânia (GO). 
 
“Eu planto mil folhas de palma, colho 4.750 litros de água e posso cultivar manga em agosto 
sem depender de água de barragem ou de chuva”, contou o agricultor durante o seminário que 
compôs a programação do VII Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais (VII CBSAF), 
organizado pela Embrapa e parceiros, e que tem objetivo de proporcionar o compartilhamento 
de experiências. 
 
Oliveira conseguiu driblar os efeitos da seca em sua propriedade compactando folhas de palma 
sob o solo em que plantaria fruteiras. Mas como essa lógica tem indicado caminhos para salvar a 
Terra dos efeitos danosos das mudanças climáticas - que são dez vezes mais graves do que dizia 
o último Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), conforme anunciou Nobre. 
 
Embrapa Transferência de Tecnologia 
24/06/2009  www.embrapa.gov.br 
 
 
 
 
 
 
 
Um milhão de cisternas 
 
 Um exemplo bem conhecido de aproveitamento da água é o projeto Um Milhão de Cisternas, 
que já beneficiou cerca de 1,5 milhão de pessoas nos estados de Maranhão, Ceará, Piauí, Rio 
Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais. Antes da chegada das 
cisternas, a água consumida era salobra, vinda de barreiros e açudes, com graves 
conseqüências para a saúde, especialmente de crianças. A falta de água também provocava 
dependência política: quem não tinha acesso acabava dependente de pessoas com condições 
financeiras para levá-la à região, muitas vezes condicionando o acesso à água às eleições.  
 
A cisterna é uma espécie de tanque para o qual converge um cano que captura a água da chuva 
no telhado da casa. Construídos pelas pessoas da própria comunidade atendida, estes tanques 
têm capacidade para armazenar até 16 mil litros de água. Segundo José Aldo dos Santos, 
membro da ASA Brasil (Articulação no Semi-Árido Brasileiro — fórum que reúne diversas 
entidades atuantes na região e responsável pela implementação do programa - 
http://www.asabrasil.org.br/), a quantidade é suficiente para atender as necessidades (para 
beber e cozinhar) de uma família de seis a sete pessoas durante oito meses, tempo em que o 
Nordeste costuma ficar sem chuvas durante as secas. 
 
Fonte: Envolverde/PNUD 

 
 
 
 
 
 



 

Poema da água 
Raul Machado 

 
A água também nasce pequenina 

nasce gota de orvalho ou de neblina... 
 

A água também tem a sua infância 
quando apenas riacho cantarola 
brinca de roda nos redemoinhos 

salta os seixos que encontra 
e faz apostas de corrida - travessa - 

por entre as grotas e peraus 
e arranca as flores que a marginam 
para engrinaldar a cabeleira solta 
sobre o leito revolto das areias... 

 
A água também tem adolescência 

sonha lagos românticos à lua 
fitando os astros namorados dela 

embevecida em seus olhos de ouro... 
e assim sempre amorosa e sonhadora 
vai tecendo e bordando - dia e noite 

o seu vestido de noiva nas montanhas 
e o seu véu de noivado nas cascatas... 

A água também tem maturidade 
fica serena e grave em rios fundos 
e num destino generoso e amigo 
espalha a vida que em si mesma 

encerra 
 

semeia bênçãos para o grão de trigo 
abre caminhos líquidos da terra 

e enlaça os povos através dos mares... 
 

A água também tem sua velhice 
e de ver-lhe os cabelos muitos brancos 

 
 

 
onda lenta de espuma destrinçada em 

neve, nos ares flutuando... 
 

A água também sofre...e quando sofre 
se faz divina e vem brilhar em lágrimas 

ou se reflete a dor da natureza 
geme no vento transformada em chuva. 

 
A água também morre...e quando seca 

e a sua morte entristece tudo : 
choram-lhe, enfim na desolação, 

todos os seres vivos que a rodeiam 
porque ela é o seio maternal da vida 

e de tal maneira ama seus filhos rudes 
que muitas vezes para os salvar se 

deixa 
ficar sem o murmúrio de uma queixa 

prisioneira de poços e açudes... 
Bendita seja, pois, água divina 

que fecunda, consola, dessedenta, 
purifica, 

e que, desde pequenina, 
feita gota de orvalho, 

mata a sede das plantas entreabertas 
e prepara o festivo esplendor da 

primavera... 
e que, nascida em píncaros da serra 

vem de tão alto, procurando sempre ter 
um fim de planície e de humildade 

até perder, na última renúncia, 
o nome de batismo de seus rios 
para ficar anônima nos mares. 

 
 

  
 
 
 

CONVERSA COM AS ÁGUAS 
Crônica de Cecília Meirelles 

 
Na verdade, eu ia conversar com a estátua que fica no meio da praça, alta e 
solene, toda cercada de símbolos. Àquela hora da tarde as crianças voltavam 

das escolas próximas; crianças do curso primário e do secundário: cachos 
negros, tranças louras, uma grande festa de risos vermelhos e róseos, 

beirando os gramados e subindo musicalmente para as nuvens, entre as 
montanhas e o mar. 

Certamente, a estátua teria coisas interessantes a dizer-me, sempre ali 
parada, vendo deslizar todos os dias à mesma hora tanta criatura engraçada 
cheia de ciência nos livros e de alegria no rosto – pois eu, só meia hora num 
banco, já sentia um tumulto imenso de idéias dentro de mim. E isto sem falar 
que os olhos das estátuas são olhos eternos, e vêem, com seu olhar imóvel, 
todas as coisas que se agitam na nossa mobilidade triste de prisioneiros da 

vida misteriosa. 
A minha dificuldade na conversa decorreu simplesmente da diferença de 

nível: a estátua se alcandorava num pedestal majestoso, e eu, bicho humilde 
e mortal, apenas avultava entre as folhas e as flores. Minha voz, esta que uso 



 

todos os dias sem alto-falante, não poderia chegar tão longe. E, além disso, as 
estátuas têm ouvidos de bronze. 

Mas, quando se tem vontade de conversar, qualquer interlocutor pode servir. 
E, quando abaixei meus olhos melancólicos, encontrei as águas, que são o 

contrário das estátuas, por fluidas e transparentes, e cuja eternidade não é a 
do estacionamento, mas a da sucessão. As águas são mais falantes que as 

estátuas: estão sempre murmurando, cantando, sorrindo, chorando. E, se não 
observam durante muito tempo – por sua natureza andarilha-, observam 
muitas coisas, porque atravessam o mundo das nuvens à terra e de um a 

outro oceano. E com as águas comecei a falar ...” 
 

(Cecília Meireles.Coleção Melhores Crônicas – Editora Global, pg.110 ) 
 
 
 
 
 
 
 

� Para saber 
mais – alguns sites 

 
 
Rede Mobilizadores – http://www.mobilizadores.org.br 
Fiocruz/Museu da Vida  http://www.mseudavida.fiocruz.br 
De olho no Clima – BritishCouncil – http://www.deolhonoclima.com.br  
ASA Brasil (Articulação no Semi-Árido Brasileiro) - http://www.asabrasil.org.br/ 
Rede de Tecnologias Sociais – RTS – http://www.rits.org.br 
De Olho no Clima - http://www.deolhonoclima.com.br 
Clima e consumo - http://www.climaeconsumo.org.br/ 
Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas - http://www.forumclima.org.br 
Vitae Civilis Desenvolvimento, Meio Ambiente e Paz - http://www.vitaecivilis.org.br 
Oxfam International – http://www.oxfam.org.br 
 
 
 
 
 
 

 
Este texto é uma adaptação do material preparado pela equipe 
do COEP como apoio à iniciativa JORNADA PELA CIDADANIA. 
 


