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da qual está na 

forma de gelo e 

neve permanente 

de toda água 

no planeta  

é água doce 

é a água  

que podemos 

utilizar 
uma criança morre 

devido a falta de 

saneamento 

De todas as 

doenças no mundo 

em desenvolvimento 

está relacionada 

com a água 

de dejetos humanos são 

despejadas, por dia, em 

águas destinadas ao 

abastecimento  

na periferia de Nairobi 

(Quênia) paga-se 

mais pela água do 

que em Nova York 

moradores das cidades, 

em nível mundial, não 

tem acesso à água 

potável 

da água é  

perdida através de 

vazamentos em 

cidades do mundo 

em desenvolvimento. 

Até 

população 

urbana, 

ligada à 

água potável 

em cada 

Infográfico: a vida secreta da água potável 

Fonte: CNN International 
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http://edition.cnn.com/SPECIALS/road-to-rio/secret-life-drinking-water/index.html?hpt=hp_bn7
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Se observarmos o infográfico veremos que, além da disponibilidade 

reduzida, a água é vital à saúde das pessoas. 

A água é essencial à vida humana. Inúmeras reações químicas nas células 

do corpo humano, ocorrem na presença de água. 
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O acesso á agua potável é primordial à sobrevivência. 

Art. 1º A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes 

fundamentos:  

I -  

II - a água , dotado de valor econômico;  

III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o 

consumo humano e a dessedentação de animais;  

IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo 

das águas;  

V - a bacia hidrográfica e a unidade territorial para implementação da 

Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos;  

VI - e contar 

com a . 

LEI Nº 9.433, DE 8/01/97 – Política Nacional de Recursos Hídricos 

http://www.ecomvoce.com.br/


A água é um bem natural tão precioso quanto a luz do Sol. 

Os custos para o tratamento da água destinada ao abastecimento público 

são variáveis. Porém, há necessidade, cada vez mais, de utilizar produtos 

químicos para  tornar a água potável.  

Um prognóstico realizado pela Agência Nacional de Águas (ANA), 

considerando as 12 Regiões Hidrográficas do Brasil, avalia que 54% dos 

municípios brasileiros necessitam de investimentos  para atender a 

oferta/demanda em 2015. (veja o gráfico) 
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54% 

45% 

1% 

Avaliação da oferta/demanda para 2015 

Requer Investimento

Abastecimento Satisfatório

Dificuldade na obtenção

das informações

Fonte: ANA / Atlas de Abastecimento Urbano de Água 

▪ Ampliação do Sistema 
▪ Novo Manancial 

http://www.ecomvoce.com.br/


Algumas sugestões p/ o uso racional da água: 

• Evite o desperdício; 

• Lavar o carro uma (1) vez por mês é o suficiente para mantê-lo limpo; 

(claro que há exceções) 
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• Um banho de 10 minutos é um tempo razoável à higiene pessoal; 

• Ao lavar a louça, evite deixar a torneira aberta por muito tempo; 

• Evite prorrogar reparos p/ sanar vazamentos em seu imóvel; 

• Se avistar algum vazamento na rua, avise, o mais rápido possível, a 

concessionária de água do seu município; 

• Ao lavar a garagem ou o quintal, utilize balde ou mangueira com bico 

dosador. 

http://www.ecomvoce.com.br/

