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Água X Recurso Hídrico 

Água: A água é um elemento essencial á vida no planeta

Terra, em especial ao homem, no que tange ao abastecimento

para consumo humano, ao desenvolvimento das atividades

industriais e agrícolas e ainda à vida dos animais e vegetais.

Contudo, é um recurso vulnerável às modificações no

ambiente de origem, por onde percolam ou onde são

armazenadas, devido aos diferentes usos e ocupações dados

pelas ações humanas, conforme explicita Rebouças (2006).

Recurso Hídrico: É a consideração da água como bem

econômico, passível de utilização para tal fim conforme

Rebouças (2006). Assim, somente é considerado recurso

hídrico, aquela água que tem variabilidade econômica.



SOMOS 70% ÁGUA

70% do peso de um homem é água; mas ele precisa beber constantemente água porque ele a

perde na urina, no suor, nas fezes e até respirando.

Um homem adulto precisa beber, em média, de 2 a 4 litros de água por dia para sobreviver;

conseguindo ficar até 28 dias sem comer, mas pode morrer após 3 dias sem água.



SOMOS 70% ÁGUA



Distribuição da Água na Terra
A superfície terrestre possui cerca de ¾ de

água para ¼ de terra ou seja o planeta

Terra deveria ser chamado de planeta água

por possuir em sua superfície uma maior

quantidade de água do que de terra.

Doce:
2,7%

Salgada:
97,3%

Dessa quantidade de água presente

na terra 97% é de água salgada

distribuída em oceanos e mares

que não é utilizada para consumo

humano, e os outros 2,7% é de

água doce onde deste 68,9% está

congelada nas calotas polares, 29%

em águas subterrâneas sendo

estas de difícil acesso e 1,2% que é

a quantidade acessível para

consumo humano estão distribuídas

em rios, lagos e outros

reservatórios.



Disponibilidade da Água nos Continentes 

Como já vimos à quantidade de água doce

disponível para consumo humano no Planeta é de

1,2%; dessa porcentagem a sua distribuição na

Terra em especial os continentes não se dá de

maneira igual, na figura ao lado estão

representadas a disponibilidade de água com a sua

quantidade disponível e a sua quantidade

populacional representada em porcentagem.

Podemos ver que a Ásia tem uma grande

disponibilidade hídrica em relação a outros

continentes, mas a sua população é bem maior que

a quantidade de água disponível. Segundo a ONU

(Organização das Nações Unidas) enquanto um

europeu consome cerca de 150 litros de água por

dia, um indiano, consome 25 litros por dia, uma

diferença gigantesca devido à disponibilidade

hídrica de cada continente e a sua quantidade

populacional.



Disponibilidade da Água nos Continentes 
O consumo médio diário está

fortemente relacionado com o nível

de desenvolvimento do país e com o

nível de renda das pessoas.

Segundo a OMS (Organização

Mundial da Saúde) uma pessoa,

necessita de pelo menos 50 litros de

água por dia para tomar banho, dar

descarga, lavar as mãos, escovar os

dentes e beber água. Mas como já

vimos tem pessoas no mundo que

utilizam bem mais do que isso para

sobreviver e tem pessoas que

utilizam a metade ou menos que

isso para a sua sobrevivência.



A água do planeta Terra sempre é a mesma?

A água da terra sempre foi a

mesma e sempre será a

mesma. A mesma água que

os dinossauros beberam ou

que banharam Cleópatra é a

que pode estar dentro de

você nesse instante.

Este se deve a um fenômeno

chamado Ciclo Hidrológico,

que é o movimento da água

na Terra é uma sucessão de

deslocamentos e mudanças.

SIM



Como circula a água no Planeta Terra!
A partir da evaporação da água dos

oceanos através da luminosidade

solar a água evaporada condensa-se

formando as nuvens que precipita

através de chuva, após a chuva, uma

parte da água da superfície seca ou

evapora. Outra parte penetra no solo

e o restante escoa para as porções

mais baixas do relevo. A água escoa

para um vale, lago ou área alagada,

como um brejo ou pântano. A água

que se infiltra no solo pode voltar

mais tarde à superfície através de

uma fonte ou corrente subterrânea.

Parte da água de escoamento

provém da chuva, da neve ou do

gelo derretido.



A água no Brasil

Fonte: http://www.mma.gov.br/

O Brasil conta com 13,7% da água

doce mundial, mas como já vimos

anteriormente assim como é no

mundo, à distribuição dessa água não

é igual para todo pais. A maior parte

da água doce do Brasil está localizada

na bacia Amazônica que possui cerca

de 70% da água doce do país, este

por sua vez possui um dos mais

baixos adensamentos populacionais

do país cerca de 5% da população. A

região que possui a menor

disponibilidade hídrica do país é a

Nordeste que tem aproximadamente

33,3% de água doce.



Bacias Hidrográficas 

Bacia hidrográfica, também

chamada bacia de drenagem,

é uma área delimitada da

superfície da terra firme em que

as águas decorrentes das

chuvas ou do derretimento do

gelo e da neve das montanhas

convergem para um único

ponto. Tipicamente, esse ponto

é a foz do rio que dá nome à

bacia. A bacia é como se fosse

um funil que faz que toda a

água que entra depois saia por

uma área menor que a entrada.

A bacia é, portanto, um enorme

coletor de água da atmosfera.
(ANA, 2012)



As Principais Bacias Hidrográficas do Brasil

A imagem ao lado trás as

principais bacias hidrográficas do

Brasil, onde estas

hidrograficamente estão divididas

por seus divisores de água e no

mapa por regiões brasileiras

dando como exemplo a bacia

Amazônica que é localizada no

Norte do país e é a maior bacia

hidrográfica brasileira. Estas

bacias hidrográficas servem para

vários tipos de uso como por

exemplo navegação, irrigação,

abastecimento de água, pesca e

produção de energia.



Bacias Hidrográficas do Estado da Bahia

Rio São Francisco;

Rio Vaza-Barris;

Rio Itapicuru

Rio Real;

Rio Paraguaçu;

Rio Inhambupe;

Bacia do Recôncavo Norte;

Bacia do Recôncavo Sul;

Rio de Contas;

Rio Pardo;

Bacia do Leste;

Rio Jequitinhonha;

Bacia do extremo Sul.

O Estado da Bahia está dividido em 13 compartimentos que abrigam grandes, médias e 

pequenas bacias hidrográficas:

Fonte: http://pt.slideshare.net/falcoforado/como-enfrentar-as-crises-global-estrutural-

e-de-gesto-que-afetam-o-desenvolvimento-da-bahia , 2016.



Bacia do Rio Paraguaçu

O Rio Paraguaçu é o maior rio genuinamente baiano.

Seu nome Paraguaçu é de origem indígena e significa

"água grande, mar grande, grande rio.

Nasce no Morro do Ouro, Serra do Cocal, município

de Barra da Estiva, Chapada Diamantina, segue em

direção norte passando pelos municípios de Ibicoara,

Mucugê e até cerca de 5km a jusante da cidade de

Andaraí, quando recebe o rio Santo Antônio, Capivarí

e Piranha, além de receber de rios de pequena

extensão na margem direita como o Rio de Una .

Muda de direção em seu curso para oeste e leste,

servindo como divisor entre os municípios de Itaeté,

Boa Vista do Tupim, Marcionílio Souza, Itaberaba,

Iaçu, Argoim, Santa Teresinha, Antônio Cardoso,

Castro Alves, Santo Estevão, Cruz das Almas,

Governador Mangabeira,Cabaceiras do Paraguaçu,

Conceição da Feira, Muritiba de São Félix, e as

cidades de São Felix de Cachoeira e Maragogipe

desemboca na Baía de Todos os Santos entre os

municípios de Maragogipe e Saubara. Fonte: Inema, 2011.



A bacia do Rio de Una que é o

objeto de estudo desse projeto

(Água Dá Vida: O Rio que Vai Traz

a Vida Também!) é um efluente da

bacia do Rio Paraguaçu. O Rio de

Una é um Rio intermitente que tem

suas cheias no período

primavera/verão e seca

outono/inverno, este por sua vez

está localizado em sete cidades

que estão inseridas no território de

identidade da Chapada

Diamantina, sendo estas Itaetê,

Nova Redenção, Ibicoara, Barra da

Estiva, Iramaia, Mucugê e Andaraí.

Bacia do Rio de Una 

Elaboração: Vilas Bôas, 2016



Usos da bacia do Rio de

Una:

• Abastecimento humano/ domestico;

• Recreação de contato primário;

• Irrigação de frutas;

• Dessedentação de animais;

Usos múltiplos da água na Bacia do Rio de Una 



Portarias que regulamentam a utilização devida da água

Ministério da Saúde Portaria nº 2.914/11

A Norma vigente de potabilidade da água para consumo humano é a

Portaria nº 2.914, de dezembro de 2011, que revogou a Portaria Ministério

da Saúde n° 518/2004 e dispõe sobre o padrão de potabilidade e os

procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para

consumo humano.

Para que uma água seja considerada potável:
II - água potável: água que atenda ao padrão de potabilidade
estabelecido nesta Portaria e que não ofereça riscos à saúde;
III - padrão de potabilidade: conjunto de valores permitidos
como parâmetro da qualidade da água para consumo humano,
conforme definido nesta Portaria;
Portanto, para que uma água seja considerada potável, deve-se
atender ao padrão de potabilidade, que envolve padrões
estabelecidos para parâmetros físicos, químicos,
microbiológicos, organolépticos, cianobactérias/cianotoxinas e
radioatividade.

Fonte: Ministério da Saúde, 2016.



Classificação das águas pelo CONAMA

O Conselho Nacional de Meio Ambiente, em sua resolução 357/05, estabelece os padrões para a

qualidade das águas e para lançamento de efluentes nas coleções das águas. Por essa norma, as águas

são classificadas de acordo com o seu uso principal, podendo ter uma ou mais classes, em função do

trecho ou percurso que o rio faz. Os cursos d’água recebem a seguinte classificação e usos:

Águas de Classe Especial
• Abastecimento doméstico, sem prévia ou com simples desinfecção.

• Preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas.

Águas de Classe 1
• Abastecimento doméstico, após tratamento simplificado.

• Proteção das comunidades aquáticas.

• Recreação de contato primário (natação, esqui aquático, mergulho).

• Irrigação de hortaliças, que são consumidas cruas, e de frutas que se

desenvolvem rentes ao solo, que são ingeridas cruas, sem remoção de

película.

• Criação natural e/ou intensiva (aqüicultura) de espécies destinadas à

alimentação humana.

Águas de Classe 2
• Abastecimento doméstico, após tratamento convencional.

• Proteção das comunidades aquáticas.

• Recreação de contato primário (natação, esqui aquático, mergulho).

• Irrigação de hortaliças e plantas frutíferas.

• Criação natural e/ou intensiva (aqüicultura) de

espécies destinadas à alimentação humana.

Águas de Classe 3
• Abastecimento doméstico, após tratamento

convencional.

• Irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e

forrageiras.

• Dessedentação de animais.

Águas de Classe 4

• Navegação.

• Harmonia paisagística.

• Usos menos exigentes.

Fonte: CONAMA,2016.



Doenças de Veiculação Hídrica 

Dengue

É uma doença infecciosa causada por vírus. Ocorre

principalmente em áreas tropicais e subtropicais do mundo,

inclusive no Brasil. As epidemias geralmente ocorre no

verão, durante ou imediatamente após os períodos

chuvosos.

Transmissão: através da picada de duas espécies de

mosquito (Aëdes aegypti e Aedes albopictus) que picam

somente durante o dia. Qualquer coleção de água limpa

pode servir de criadouro desses mosquitos (caixas d’água,

cisternas, latas, pneus, vasos de plantas).

Quadro clínico:

•Febre intensa;

•Dor constante abaixo das costelas, do lado direito (fígado);

•Suores frios por tempo prolongado, tonteiras ou desmaios

(pressão baixa);

•Pele fria e pegajosa por tempo prolongado (pressão muito

baixa);

•Sangramentos que não param;

•Fezes escuras como borra de café.



Doenças de Veiculação Hídrica 

Amebíase

É uma doença endêmica em grande parte do território brasileiro e 

amplamente disseminada por todo o mundo.

Agente causador: o protozoário Entamoeba histolytica, um típico 

exemplo de protozoário rizópoda, isto é, protozoa destituído de 

flagelos ou cílios.

Transmissão: Eliminados comas fezes pelas pessoas doentes, os 

cistos contaminam a água dos rios e, levados por esta ou pela 

poeira e pelas moscas, baratas e outros animais, também 

contaminam frutos, verduras e diversos alimentos, permitindo o 

alastramento dessa protozoose.

Ciclo: As amebas se desenvolvem ou proliferam notadamente no 

intestino grosso, embora possam ser encontradas também no 

intestino delgado.

Profilaxia: Há medicação especifica para essa doença, mas a 

profilaxia depende também de: 

· Cuidados pessoais de higiene;

· Limpeza das mãos e dos alimentos;

· Saneamento básico nas regiões onde a pobreza e a promiscuidade 

facilitam a dispersão da endemia.



Doenças de Veiculação Hídrica 
Ancilostomose ou amarelão

Agente causador: Ancylostoma duodenale e Nacator

americanus.

Transmissão: pela penetração de larvas dos vermes

pela pele ou ingestão de ovos do parasita por meio de

águas e alimentos contaminados.

Ciclo: no intestino, a fêmea adulta põe ovos que são

eliminados pelas fezes. No solo, formam-se larvas que

podem atravessar a pele humana. As larvas caem na

circulação, chegam ao coração, pulmões, atravessam

a parede dos alvéolos, sobem pela árvore respiratória,

chegam a faringe e são deglutidas chegando ao

intestino onde formam vermes adultos.

Quadro clínico: O verme se alimenta de sangue, há

anemia, fraqueza, emagrecimento, desânimo, pele cor

amarelada (amarelão). Pode surgir perversão do

apetite como o habito de comer terra, dores

abdominais, vômito, diarréia e às vezes, disenteria.

Profilaxia:

•Higiene alimentar;

•Uso de calçados;

•Instalações sanitárias adequadas;

•Saneamento basico.;

•Educação sanitária;

•Tratamento dos doentes.



Doenças de Veiculação Hídrica 

Ascaridíase

Agente causador: Ascaris lumbricoide, conhecido como

lombriga.

Transmissão: pela ingestão de água e alimentos

contaminados com ovos da lombriga.

Ciclo: os ovos são ingeridos, chegam ao intestino do

hospedeiro onde se abrem e liberam lavas que atravessam a

parede intestinal, caem na circulação, passam para o fígado e

pulmões. Nos pulmões, atravessam os alvéolos, sobem pela

árvore respiratória até chegar a faringe e são deglutidas. No

intestino delgado, transformam-se em vermes adultos.

Quadro clínico: quase não há problemas. Quando o numero

de vermes é grande, pode haver perigo de obstrução

intestinal.

Profilaxia:

•Higiene alimentar;

•Instalações sanitárias adequadas;

•Educação sanitária;

•Tratamento dos doentes.



Doenças de Veiculação Hídrica 
Além das doenças citadas há ainda:

Cólera - que ocorre pela ingestão de água e alimentos

contaminados pela bactéria, causando diarréia intensa,

desidratação, dor abdominal, podendo ocorrer morte se

não for devidamente tratada;

Enterobíase/ oxiurose - ocorre quando se ingere ovos

do verme através da água contaminada ou alimentos,

causando coceira anal, podendo haver ainda náuseas,

vômito, dores abdominais, diarréia e irritabilidade;

Esquistossomose - ocorre dependendo da presença

do portador humano, eliminando ovos do verme nas

fezes, da existência de hospedeiro intermediário, que é

o caramujo, e do contato do homem com a água

contendo cercárias de S. mansoni;

Giardíase - contagio direto, através da água e de

alimentos contaminados, instalando-se no intestino

delgado e, frequentimente, vai se alojar na vesícula

biliar, tornando o tratamento bem mais difícil, com alta

tendência a cronicidade. E tendo maior incidência em

crianças.

Febre tifóide - doença endêmica, estando sua

presença relacionada com águas não tratadas e

contaminadas com a bactéria Salmonella typhi, que

pode também ser transmitidas através da pessoa

infectada para uma pessoa sadia, apresentado

sintoma como febre alta, podendo levar a morte.

Malaria/ maleita - doença infecciosa, que é

transmitida de pessoa para outra, através da picada

de um mosquito do gênero Anopheles ou por

transfusão de sangue infectado com plasmódios. Os

mosquitos vivem em águas de rios e córregos, lagos,

represas, açudes, alagados, pântanos e em águas

coletadas em plantas bromeliáceas. Os infectados

apresentam febre intermitente, acompanhada de

tremores.



Cuidados da qualidade da água para consumo 
humano

Já vimos que a água pode ser o transmissor de varias

doenças para o ser humano e para que isso não ocorra

vai ai algumas dicas:

• Ferver a água de 1 a 5 minutos para que possa matar

bactérias, parasitas ou vírus;

• Filtre a água e ponha cloro na água da parte inferior do

filtro adicionando 2 gotas de água sanitária para cada

litro de água;

• Nunca beber água não potável;

• Beber água filtrada e se possível clorada ;

• Lavar sempre as mãos antes das refeições;

• Mantenha o filtro sempre limpo. Use SOMENTE água

corrente para lavar as velas dos filtros domésticos,

trocando-as quando estiverem gastas ou fora do prazo

de validade;



Instruções para a limpeza de caixa d’água: 
Parte I

1 - Um dia antes da lavagem, feche o

registro de entrada ou amarre a boia da

caixa. Assim, você vai consumir a água da

caixa até atingir a quantidade necessária

para a limpeza, evitando o desperdício.

2 - Feche a saída com um tampão ou

pano, tomando o cuidado de reservar um

palmo de água na caixa.

3 - Lave as paredes e o fundo da caixa

com uma esponja ou escova.

4 - Abra a saída da caixa para que

escorra toda a água da lavagem. Usando

um balde e uma pá de plástico, retire a

água e os resíduos que restarem.

Capacidade da 
caixa

Quantidade de 
água sanitária

500 litros
10 colheres de 

sopa

750 litros
15 colheres de 

sopa

1000 litros
20 colheres de 

sopa

5 - Abra o registro de entrada

de água, encha a caixa até a

metade. Feche novamente o

registro e a saída da caixa-

d'água. Em seguida, adicione

água sanitária conforme

tabela abaixo:

Atenção: Nunca utilize sabão, detergente ou outro

produto de limpeza para lavar a caixa d'água.

Use apenas água sanitária.



Instruções para a limpeza de caixa d’água: 
Parte II

6 - Lave novamente as paredes e o fundo da

caixa-d'água com uma esponja ou escova

nova e limpa.

7 - Abra novamente a saída da caixa e as

torneiras da casa, deixando toda a água da

lavagem sair. Para evitar o desperdício,

guarde essa água em baldes para lavar pisos

e calçadas.

8 - Lave a tampa da caixa com água corrente

e coloque-a no lugar. Também é importante

colocar um filtro (tela de nylon) na saída do

cano extravasor ou cano-ladrão, que é aberto

quando a caixa-d’água está muito cheia.

Geralmente, a saída desse cano localiza-se

no lado exterior do telhado. Com a tampa e o

filtro, evita-se a entrada de insetos e pequenos

animais na caixa-d’água.

9 - Para evitar o acúmulo

de ar no encanamento da

casa, abra as torneiras até

que a água comece a sair.

10 - Abra o registro

de entrada da água e

deixe a caixa encher.

Dica de como escolher a caixa

certa para a sua residência:

1 a 4 pessoas - 500 litros

5 a 6 pessoas - 750 litros

7 a 10 pessoas - 1000

litros



Clorador por Difusão 

PARA QUE SERVE O CLORADOR POR DIFUSÃO?

Para a desinfecção da água da cisterna e ou

caixas d’água, onde esta mata bactérias e

vírus presentes na água da cisterna e ou

caixas d’água prevenindo doenças que

causam infecções intestinais. Este por sua

vez é utilizado na maioria dos casos por não

haver estação de tratamento de água
adequada em certas localidades.



Tutorial de como fazer Clorador por Difusão

MATERIAIS PARA O PREPARO DO CLORADOR POR DIFUSÃO:

 1 garrafa plástica de 2 litros;

 Hipoclorito de cálcio;

 Areia lavada e seca;

 Fio para pendurar a garrafa;

 Funil;

 Fita adesiva (crepe).



1º Parte do Preparo:

• Lave a garrafa com água corrente;

• Faça um furo de 6 mm em cada lado oposto da

garrafa a uma distância de 10 cm do gargalo;

• Faça uma perfuração de 6 mm na tampa;

• Vede os furos com fita crepe;

• Com o auxílio do funil, coloque o hipoclorito e em

seguida areia no interior da garrafa, misture;

• Amarre o fio na garrafa.



2º Parte do Preparo

• Abra a tampa do frasco sem retirar a fita;

• Coloque água na mistura, feche e agite;

• Reabra e complete com água até a tampa;

• Retire as fitas adesivas com cuidado;

• Com o auxílio do fio, mergulhe a garrafa e fixe-a

de forma que fique 12 cm abaixo da superfície da

água no poço;

• A troca da garrafa e do produto deve ser feita a

cada 15 dias.



EXEMPLO DE COMO VAI
FICAR O CLORADOR
POR DIFUSÃO.

Fonte: Embrapa, 2005.



Fossa Séptica Sustentável 

O que é Fossa Séptica Sustentável?

A Fossa Séptica Sustentável foi desenvolvida pela DMAE (Departamento Municipal de Água e Esgoto de
Uberlândia), a matéria prima escolhida pela desenvolvedora do projeto fossa sustentável foi pneus de
caminhão já usados e descartados, esta foi uma maneira econômica e eficiente de solucionar dois
problemas importantes: a falta de saneamento na zona rural e o acumulo de pneus usados, muitas
vezes descartados indevidamente na natureza.

Como funciona a Fossa Séptica do DMAE

Segundo eles esta é composta por dois módulos, cada um com quatro pneus, sendo que a conexão das
tubulações é feita diretamente no vaso sanitário. Dentro do módulo 1, o esgoto é decomposto pela
ação de bactérias, a matéria orgânica se deposita no fundo e o liquido gerado segue para o segundo
módulo, nele a bactéria continua a atuar removendo cerca de 95% da matéria orgânica contaminante.

Fonte: http://www.dmae.mg.gov.br/, 2016.



Como fazer uma fossa séptica para descarte de 
esgoto domestico

Fonte: http://www.dmae.mg.gov.br/, 2016.



Montando sua fossa séptica passo a passo 
segundo o desenvolvedor

Fonte: http://www.dmae.mg.gov.br/, 2016.



Continuação do passo a passo da Fossa

Fonte: http://www.dmae.mg.gov.br/, 2016.



Continuação do passo a passo da Fossa

Fonte: http://www.dmae.mg.gov.br/, 2016.



Continuação do passo a passo da Fossa

Fonte: http://www.dmae.mg.gov.br/, 2016.



Continuação do passo a passo da Fossa

Fonte: http://www.dmae.mg.gov.br/, 2016.
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