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22 de março de cada ano

Criado pela Assembléia Geral da 
Organização das Nações Unidas ONU -
através da resolução A/RES/47/193 de 
22 de fevereiro de 1993. 



• O tema de 2009 da ONU é Água e Saúde.

• A revista Planeta de março de 2009, traz na 
capa a manchete: 

• Água doce, O Ouro do Século XXI.

• O consumo aumenta, mananciais 
diminuem, reportagem de Eduardo Araia. 

• Encontra o líquido sinônimo de vida numa 
encruzilhada: a exploração excessiva reduz 
os estoques disponíveis a olhos vistos, mas 
porque o homem ainda reluta em adotar 
medidas que garantam sua preservação? 
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Início 
4,5 bilhões anos

1,8 bilhão

Proterozóico
Eucarionte

Bactéria 2,0 ba

3 bilhões anos 1º estrutura orgânica



ÁGUA
• líquido composto de hidrogênio e oxigênio,
• quimicamente 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio H2 O

•- transparente em seu estado de pureza; 
• líquido incolor, sem cheiro ou sabor, essencial à vida;
• congela a 0°C 
• entra em ebulição a 100°C ao nível do mar.



Visto pelo lado de fora, o planeta deveria se 
chamar Água, com algumas "ilhas" de terra 
firme. Cerca de 2/3 de sua superfície são  
dominados pelos vastos oceanos.



O volume da água da terra é de 1,35 bilhão de Km3

Estatísticos da água usam a seguinte analogia:
Se fosse uniformemente espalhada cobriria a Terra
até uma profundidade de 2, 7 Km.

Água 1,35 bilhão km3

Espessura de 2,7 Km

Manto 2.900 Km

Raio = 6.370 Km

Diâmetro = 12.740 Km

Núcleo = 3.470 Km

Quantidade de Água Existente no Planeta



Pólo Norte

• Os pólos e suas vizinhanças 

estão cobertos pelas águas 

sólidas das gigantescas geleiras;



Pólo Sul

•Estimam-se em cerca de 1,35 

bilhão de quilômetro cúbico o 

volume total de água na Terra.



•A pequena quantidade de água 

restante divide-se entre a atmosfera, 

o subsolo, rios e os lagos.



Oceanos e Mares – 97,32 %

Onde encontrar Água?



Calotas Polares e Geleiras 2,07 %



Águas Subterrâneas - 0,6 %



Águas Subterrâneas - 0,6 %
O lago Superior – Minnesota – USA.

A maior massa de água doce do mundo, 82.100 km2 de extensão.

Lagos e Pântanos  0,0094 %



Rios  0,0003 %



Rios 0,0003 %

Atmosfera 0,0003 %



Agua Salgada x Água Doce

2,08%

97,32%

Água Salgada

Água Doce



ÁGUA DOCE DO PLANETA

Calotas Polares 
77,239

Água Subterrânea
22,388

Rios 0,011

 Atmosfera 0,011
Lagos 0,351

Calotas Polares          77,239%

Agua Subterrânea       22,388%

Lagos e Pântanos         0,351%

Rios                                0,011%

Atmosfera                       0,011%
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TÔDA A ÁGUA DO PLANETA
Oceanos e Mares

Calotas Polares / Geleiras

Águas Subterrâneas

Lagos e Pântanos

Rios

Atmosfera
Locais



Ecologia das ÁguasAyrton Costa1.500.000,0Total

6 a 20 dias0,00011,5Rios

9 dias0,001015,0Atmosfera

280 dias0,004567,0Solo e Subsolo

1 a 1.000 anos0,0170255,0Lagos

300 anos0,29144.371,5Rochas Sedimentares

16.000 anos2,086031.290,0Massas Polares

37.000 anos97,60001.464.000,0Oceanos

RenovaçãoPorcentagemVolume Km3Localização

Quadro das Águas no Planeta





Será que a guerra pela água irá romper no século XXI? 
Por que os desertos estão aumentando? 
Que efeitos as mudanças climáticas terão sobre as quedas d'água 
e nascentes? 
De que forma a poluição está afetando o suprimento global de 
água? 
Se a água causou um colapso social no passado, poderá fazê-lo 
também no futuro? 
Em Água, Marq de Villiers analisa estas e outras questões, 
percorrendo o mundo em busca de respostas e descrevendo, ao 
mesmo tempo, os cenários, as cores e os movimentos de cada 
lugar por onde passou. 
Ao coletar vasto material envolvendo História, Política e 
Ecologia, ele nos apresenta um diagnóstico comentado do futuro 
de nosso mais precioso recurso natural - parte do sistema de 
sustentação do planeta e patrimônio essencial à vida.





A água doce está se tornando um ótimo negócio para 

as grandes corporações.

O recurso mais indispensável e fundamental do mundo 

- a água - está desaparecendo rapidamente. 

Na realidade, a escassez global de água está surgindo 

como a mais ameaçadora crise ecológica, econômica e 

política do século XXI.

Em Ouro Azul, os ativistas e autores de best-sellers 

Maude Barlow e Tony Clarke documentam o 

surgimento de um empreendimento que está se 

proliferando rapidamente, facilitado por recentes 

acordos comerciais internacionais: a privatização e 

mercantilismo da água. 







ONDE ESTÁ O PROBLEMA?

• As populações mais carentes do líquido, 
aquelas que usam mais de 40% da água 
renovável disponível, são mostradas em tons de 
vermelho.
• As mais bem servidas aparecem em azul.
• Nos dois casos, quanto mais escura a cor, mais 
densa a população.
• Olhando através dessa “lupa”, os cientistas 
concluíram que quase 2 bilhões de pessoas 
sofrem de grave carência de água, 
• muito mais do que se calculava.



ONDE ESTÁ O PROBLEMA?

• Nos mapa, os países onde mais da metade da 
população não sofre carência do líquido 
aparecem em cinza, 
• fazendo com que os três países mais populoso 
do mundo pareçam estar em boa situação.
• Na verdade, porém, na China há centenas de 
milhões de pessoas sem água suficiente;
• A Índia não vai muito melhor;
• e na parte oeste dos Estados Unidos,
• alguns dos maiores rios já estão quase secos.



Percentual da população com escassez de água por país



Onde está o Problema?









América do NorteBacia do Colorado





Grand Canyon

Rio Colorado



EVOLUÇÃO DA TECNOLOGIA NO CAMPO



América do NorteBacia do Colorado



América do NorteBacia do Colorado



América do NorteBacia do ColoradoUM FUTURO QUENTE – PERDA DE HABITATDEGRADAÇÃO DO SOLO



América do NorteBacia do ColoradoUM FUTURO QUENTE – PERDA DE HABITATDEGRADAÇÃO DO SOLO



A DERRUBADA DAS FLORESTAS

• As florestas são os pulmões do planeta.
• Elas retêm dióxido de carbono e lançam oxigênio 
na atmosfera.
• Além disso, protegem o solo, a água doce e até
90% de todas as espécies terrestres.
• O homem, contudo, continua a derrubar as 
árvores como se não passassem de ervas daninhas.
• Como as matas são reservatórios de gás 
carbônico, na última década o desmatamento foi 
responsável por cerca de um quarto das emissões 
de dióxido de carbono.



A DERRUBADA DAS FLORESTAS



A DERRUBADA DAS FLORESTAS

• Metade das florestas que existiam há 8 mil anos 

já foi destruída, boa parte nos últimos 400 anos.

• Apenas um quinto delas permanece em áreas 

inalteradas.

• A cada ano as matas derrubadas no mundo todo 

totalizam um área equivalente à do estado de São 

Paulo.

• As maiores agressões às matas ocorrem na 

América do Sul, na África e no sudeste da Ásia.



OCEANOS EM PERIGO

• Embora cubram dois terços do planeta, os 
mares ainda são os ambientes menos 
compreendidos.
• São também os que correm maior risco.
• Quase 60% dos recifes de coral – fontes vitais 
de biodiversidade – estão ameaçados pelas ações 
humanas.
• Cerca de 70% dos grandes cardumes 
comerciais estão esgotados, reduzidos ou 
explorados além do nível máximo sustentável.



OCEANOS EM PERIGO



Mapa Político





ÁÁrea das Bacias Hidrogrrea das Bacias Hidrográáficas no Brasil  (em %)ficas no Brasil  (em %)



Distribuição da Água por Região

70%

15%

6% 6% 3%
Norte

Centro-Oeste

Sudeste

Sul

Nordeste



Escassez Física de Água
Devido a condições 

geográficas e climáticasEscassez Econômica de Água
Oferta não sustentará demanda

Países que terão de importar + de 10 % 
Do consumo interno de grãos



Atmosfera 



1 Kg grãos = 1.000 litros água



O Aquecimento da Terra
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Efeito EstufaEfeito Estufa





Mapa Geológico



Mapa Precipitação Anual
Isoietas Médias



Mapa Climático



Vegetação Atual do Brasil



Sistemas Ambientais e Desmatamento





Fauna em Extermínio



Grau de Urbanização

São Paulo
21.600.925





Crescimento DemogrCrescimento Demográáficofico
••De todos os problemas enfrentados pela De todos os problemas enfrentados pela 
humanidade, a superpopulahumanidade, a superpopulaçção ão éé o de maiores o de maiores 
conseqconseqüüência.ência.
••O meio ambiente estO meio ambiente estáá sob permanente pressão sob permanente pressão 
devido devido àà demanda por energia e recursos e a demanda por energia e recursos e a 
disposidisposiçção de detritos ão de detritos éé uma preocupauma preocupaçção ão 
crescente.crescente.
••A superpopulaA superpopulaçção humana amplia esses ão humana amplia esses 
problemas ambientais.problemas ambientais.
••As pessoas se amontoam nas cidades e As pessoas se amontoam nas cidades e 
sobrecarregam os sistemas naturais dos quais sobrecarregam os sistemas naturais dos quais 
dependem todas as formas de vida.dependem todas as formas de vida.



Crescimento DemogrCrescimento Demográáficofico
•• Nascem por dia 250 mil bebes, 91 milhões ao ano. Nascem por dia 250 mil bebes, 91 milhões ao ano. 

•• Em sendo mantida essa taxa de crescimento em Em sendo mantida essa taxa de crescimento em 

2.050 teremos 10 bilhões de habitantes no planeta 2.050 teremos 10 bilhões de habitantes no planeta 

terra.terra.

•• O problema da O problema da áágua gua éé mais uma questão de mais uma questão de 

gerenciamento do que de escassez.gerenciamento do que de escassez.

•• O O escasseamentoescasseamento progressivo se existe progressivo se existe éé fruto da fruto da 

depredadepredaçção causada pelo homem.ão causada pelo homem.

•• Que efeitos nossas aQue efeitos nossas açções terão sobre as geraões terão sobre as geraçções ões 

futuras e o mundo que irão herdar?futuras e o mundo que irão herdar?





mais de 100 milMuito Rico

de 10 mil a 100 milRico

de 2 mil a 10 mil Suficiente

de 1 mil a 2 mil Regular

inferior a 1 mil Estresse de água

m3/habitante/anoSituação

Disponibilidade de Água Segundo a ONU



ESCASSEZ DE ÁGUA
DISPONIBILIDADE HÍDRICA

TIETÊ
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  DA VITÓRIA
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DISPONIBILIDADE HÍDRICA
        m3/habitante.ano

                 < 500  - MUITO POBRE

         500 - 1.000 - POBRE

      1.000 - 2.000 - REGULAR

    2.000 - 10.000 - SUFICIENTE

10.000 - 100.000 - RICO

           > 100.000 - MUITO RICO

Regiões Hidrográficas
Estados

               BRASIL
29.774 m3/habitante/ano
classificação: "RICO"

DISPONIBILIDADE HÍDRICAESCASSEZ DE ÁGUA



DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS NO BRASIL

Distribuição Recursos 

Hídricos 

NO Área  População   
Vazão

1 68%         16%         
83%

2 16%         28%           
4%

3 12%         47%           
8%

4 4%          9%            
5%

Quinta população do mundo
( 295 milhões de habitantes - 2008  - IBGE)
5o país em extensão ( 8,5 milhões km2 )
12% da disponibilidade de água doceBRASIL



Fonte: IBGE





Sub Bacias 
do

Rio Paraná Rio Grande

Rio Paranaíba

Rio Paranapanema

Rio Tietê

Rio Pardo

Rio Aguapeí

Rio do Peixe



Isoietas Médias

mm
1.100

1.300

1.500
1.400

1.200

2.000
2.500
3.000



Balanço Hídrico

do 

Estado

de 

São Paulo



Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo



Mananciais de 

Domínio da União e 

dos Estados

Domínio Estadual

Domínio Federal
Rios do Brasil

Rios Estaduais

Rios Federal



Ciclo do Carbono



Ciclo do Nitrogênio



Ciclo do Oxigênio



Folha como órgão fotossintetizante

Parênquimas clorofilianos



Floresta Amazônica
Índices Globais de Destruição
• 1   ha  por segundo;  1 ha = 10.000 m2

• 60 ha por minuto; 
• 3.600 ha por hora; 
• 86.400 ha por dia; - 31.536.000 ha por ano
• 80% das florestas nativas foram devastadas; 
• Só 20% das florestas nativas permanecem 
intactas.
• A floresta Amazônica está desaparecendo três 
vezes mais rápido do que em 1994.
• (The Rainforest Action Network)



Formação de uma Caverna de Dissolução
Cavernas de dissolução formam-se quando a água da chuva escoada 
e as correntes superficiais desgastam a rocha durante muitos anos 
formando labirintos subterrâneos. Ao fluir, a água absorve dióxido 
de carbono do solo, que reage com a água e forma ácido carbônico. 



Caverna de dissolução, a Sala dos Gigantes em Carlsbad
(Novo México, EUA) possui tanto estalagmites como 
estalactites em seu interior abobadado.



Balanço Demanda X Disponibilidade



Demanda x Disponibilidade Água Subterrânea



Gêiser( Geyser ) em Timanfaya, Lanzarote
Fonte termal que lança no ar jatos de água ou vapor em 
intervalos regulares, e junto à qual é comum o depósito de 
geiserita (variedade de opala).



Aqüífero:

Formação ou grupo de formações 
geológicas portadoras e condutoras de 

água subterrânea

Sedimentares e Fraturados

Livres, Confinados e Semi-confinados



MISTOMISTO FRATURADOFRATURADOSEDIMENTARSEDIMENTAR

FRATURASFRATURAS
(entrada d(entrada d’á’água)gua)
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Entrada d’água

TIPOS DE POTIPOS DE POÇÇOSOS



TIPOS DE POTIPOS DE POÇÇOSOS
AQUAQUÍÍFERO FERO 
GUARANIGUARANI
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GUARANIGUARANI

Entrada d’água



• O Aquifero Guarani: 

• Considerado o maior manancial subterrâneo de 
águas do mundo, abrangendo oito estados 
brasileiros,

• (RS,PR, SC,SP,MG, MS, GO e MT),além de parte

• do território do Paraguai, da Argentina e Uruguai.

• A área total é de 1,2 milhão de Km2. 

• A água armazenada chega a 37 milhões de Km3

• Apresenta espessura média de 250 m , 

• profundidade máxima de 1.800 m e 

• abastece 70 mihões de pessoas.



• O aquifero na região de Ribeirão Preto.

• Toda a área do município de Ribeirão Preto, de 651 

Km2, está sobre o aquifero, único responsável pelo 

abastecimento da cidade.

• A estimativa é de que haja 200 poços artesianos 

públicos e cerca de 2.000 privados.

• Em Barretos, existem dois poços com 1.200 m de 

profundidade, com vazão de 400 e 450 m3/hora.



Localização

1,2 milhões de km²
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• No Brasil (840.000 Km²), 
• Paraguai (58.500 Km²), 
• Uruguai (58.500 Km²) e 
• Argentina, (255.000 Km²), 
• Área equivalente aos territórios de Inglaterra, 
França e Espanha juntas.
• Sua maior ocorrência se dá em território 
brasileiro (2/3 da área total) 
•Estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul. 

O Aquífero Guarani







• No Estado de São Paulo, o Guarani é explorado 

por mais de 2.000 poços e ocorre numa faixa no 

sentido sudoeste-nordeste. 

• Sua área de recarga ocupa cerca de 17.000 Km²

onde se encontram a maior parte dos poços. 

O Aquífero Guarani



Uma Bacia Gigantesca

Aqüífero Bauru



Concentração de Áreas Irrigadas



Pequenas Centrais Hidrelétricas a  Serem Construídas

Potência em MW

de 1 a 2
de 2 a 3

de 3 a 5
de 5 a 10

de 10 a 20

Acima de 20



Aproveitamentos Hidráulicos

Primavera

Rosana
Canoas I

Euclides da Cunha

Armando Sales de Oliveira

Canoas II



Aproveitamentos Hidráulicos  Porto Primavera 1.800 MW



Usos Prioritários

Dessedentação animal

Abastecimento Humano



Usos Múltiplos



RIO TIETÊ:  1.950  X  1.990





Programa de Suprimento de Água
No Semi-árido



Cisternas
Rurais

Apesar do sofrimento, o brasileiro não perde a esperança e é feliz com pouco.



Nas nossas andanNas nossas andançças pelas estradas da vidaas pelas estradas da vida
ssóó existem existem dois diasdois dias do ano sobre os quais do ano sobre os quais 

nada pode ser feito?nada pode ser feito?

Um deles se chama Um deles se chama OntemOntem
O outro O outro éé o o Amanhã. Amanhã. 

Portanto, hoje Portanto, hoje éé o dia certo para você:o dia certo para você:
Amar, Amar, 

Sonhar,Sonhar,
Ousar, Ousar, 

ProduzirProduzir
e acima de tudo...e acima de tudo...

Acreditar !!Acreditar !!
Prezados AmigosPrezados Amigos

Obrigado Obrigado 
pelapela presenpresenççaa..


