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Definição 

Portaria Ministério da Saúde nº 1.469 de 29/12/200 

Art. 4º

“I. água potável: água para consumo humano cujos parâmetros 
microbiológicos, físicos, químicos e radioativos atendam ao padrão de 
potabilidade e que não ofereça riscos à saúde”



Água para fins potáveis nas primeiras 
civilizações

● A água é a base da vida na Terra e fundamental para todas as civilizações.
● Muito tempo antes do surgimento das primeiras civilizações, nossos 

ancestrais da  Idade da Pedra viviam em cavernas ou campos que 
estavam próximos a possíveis fontes de água potável

● As necessidades dos primeiros povos eram básicas: alimento, água e 
abrigo

Thomas V. Cech. Livro Recursos Hídricos: História, Desenvolvimento, 
Política e Gestão.2010. 3ªEd.



Contextualizando: civilizações antigas

● Os primeiros povos da Somália, na região leste da África, eram nômades porque sempre 
estavam buscando água e pasto para seus rebanhos de gado.Os somalis escavavam 
manualmente poços de água, a fim de fornecer água para fins potáveis para as caravanas de 
nômades. Esses poços no deserto garantiam água para fins potáveis para os que passavam 
e posteriormente serviram também de base para o desenvolvimento de pequenas 
comunidades no deserto

● Os antigos habitantes da África Central, do norte da China e da Índia viviam em regiões onde 
o fornecimento de água potável era em geral adequado para pequenos grupos populacionais

● Os romanos construíram o mais extenso sistema de distribuição de água da antiguidade com 
rede de aquedutos, apesar de os sistemas de qanat (sistema de distribuição de água por 
poços) no Oriente Médio serem bem elaborados

Thomas V. Cech. Livro Recursos Hídricos: História, Desenvolvimento, 
Política e Gestão.2010. 3ªEd.



● Hoje, as fontes de água potável variam muito no mundo

● Por exemplo, cidades como Nova Orleans, Louisina e Izmit (Turquia) usam rios como mananciais de 
água potável.

● Paris (França) combina o uso das águas dos rios com águas subterrâneas.

● Chicago (Illinois), obtém água do Lago Michigan, enquanto Reykjavik (Islândia) utiliza águas 
subterrâneas, que dispensam tratamento, devido à boa qualidade.

● O Brasil, assim como a França, utiliza ambos, águas superficiais (rios) e águas subterrâneas para o 
abastecimento público.

Atualmente, a questão principal em torno da água para fins potáveis se refere à sua qualidade.

Infelizmente, a maior parte dos recursos de água doce do planeta encontrados em lagos, rios ou águas 
subterrâneas, sofreram algum tipo de contaminação, quer natural ou causada pela ação do homem, e esta 
água não pode ser consumida sem tratamento.

Thomas V. Cech. Livro Recursos Hídricos: História, Desenvolvimento, 
Política e Gestão.2010. 3ªEd.



Mundo



fonte: http://www.un.org/millenniumgoals/environ.shtml



Fonte:https://nacoesunidas.org/unicef-alerta-180-milhoes-de-pessoas-de-paises-em-conflito-nao-tem-agua
-potavel/



Iêmen

● No Iêmen,  que vive mais de dois anos de conflito, as redes de 
abastecimento de água que atendem as maiores cidades estão em 
risco de colapso devido a danos e dilapidações provocados pela 
guerra. 

● Cerca de 15 milhões de iemenitas deixaram de ter acesso regular à 
água e saneamento

● No Iêmen,  as crianças constituem mais de 53% dos mais de meio 
milhão de casos de suspeita de cólera e diarreia líquida aguda 
relatados até o momento.

Fotos: http://especiais.g1.globo.com/mundo/2016/iemen-a-guerra-esquecida/

Foto:https://nacoesunidas.org/unicef-alerta-180-milhoes-de-pessoas-de-paises-em-conflito-n
ao-tem-agua-potavel/



Síria

● Na Síria, em conflito há 7 anos, aproximadamente 15 
milhões de pessoas necessitam de água potável, incluindo 
cerca de 6,4 milhões de crianças. 

● Lá, a água tem sido frequentemente usada como arma de 
guerra. 

● Somente em 2016, houve pelo menos 30 cortes de água 
deliberados – inclusive em Alepo, Damasco, Hama, Raqqa 
e Dara, com bombas destruídas e fontes de água 
contaminadas.

Fonte: https://www.unicef.org/brazil/pt/media_36896.html

fonte:https://conteudo.imguol.com.br/c/noticias/3f/2016/05/04/aleppo-na-s
iria-1462390685938_956x500.jpg



Países Africanos

● Nas áreas afetadas pelo conflito no nordeste da Nigéria, 75% da infraestrutura 
de água e saneamento foram danificadas ou destruídas, deixando 3,6 milhões 
de pessoas sem serviços básicos de água.

● No Sudão do Sul, onde os combates se estendem por mais de três anos, quase a 
metade dos pontos de água foi danificada ou completamente destruída.

● A Somália sofre o maior surto de cólera dos últimos cinco anos, com 
aproximadamente 77 mil casos suspeitos. 

● No Sudão do Sul, o surto de cólera é o mais grave já registrado, com mais de 19 
mil casos desde junho de 2016.

● Esses países já ameaçados pela fome (nordeste da Nigéria, Somália, Sudão do 
Sul e Iêmen), quase 30 milhões de pessoas, incluindo 14,6 milhões de crianças, 
precisam urgentemente de água potável. 

● Estima-se que mais de 5 milhões de crianças estejam desnutridas neste ano, 
com 1,4 milhão de casos severos.

Fonte: https://www.unicef.org/brazil/pt/media_36896.html

Coletando água de um rio em Bor (South 
Sudan) - fonte: WWDR 2017



Brasil





O Brasil detém 12% de toda a água doce no planeta! 

● 70% da água brasileira está na região Norte, 
(situada a bacia amazônica) e vivem apenas 
7% da população; 

● Região Sudeste, que tem a maior 
concentração populacional (42,63% do total 
brasileiro), dispõe de apenas 6% dos 
recursos hídricos;

● A região Nordeste, que abriga 28,91% da 
população dispõe apenas de 3,3%. 

Portanto, apenas 30% dos recursos hídricos 
brasileiros estão disponíveis para 93% da 
população

Distribuição da água - desproporcional







● Perdas representam 8 bilhões de reais, 
literalmente, água abaixo.

● 80% dos investimentos realizados em 
saneamento no Brasil em 2013. 

● Evitando esse desperdício seria possível 
encher 6 sistemas Cantareira.

● Cada R$ 1,00 investido em abastecimento de 
água, outros R$ 4,00 são poupados na saúde 
pública

● Empresas, ONGs, governos, sociedade: 
Precisamos somar esforços  Para reduzir 
perdas precisamos disseminar boas práticas, 
conhecimento e tecnologias,  além de 
capacitar profissionais da área. 

. 



Importância da Genética
● A escassez de água e a seca são problemas para muitos países economicamente 

desenvolvidos e países em desenvolvimento, para tanto, organizações públicas de 
pesquisa e empresas privadas em países desenvolvidos, investem recursos para investigar 
os mecanismos genéticos que controlam uso de água da cultura.

● Por meio da biotecnologia, melhoramentos genéticos são realizados para tornar plantas 
mais resistentes à perda de água, aumentando assim o uso eficiente da água na 
agricultura

● De acordo com a Agência Nacional de Água (ANA), cerca de 70% da água captada nos rios 
e lagos em todo o mundo é destinada à agricultura irrigada

● Portanto, aumentar a resistência das plantas à seca, como por exemplo, a espécie mais 
estudada geneticamente, Arabidopsis thaliana, que teve o gene CAHB12 integrado ao seu 
genoma e continuaram saudáveis após longo período sem água, pode ajudar a reduzir o 
uso da água para irrigação

● A biorremediação e fitorremediação de águas contaminadas por metais pesados, que por 
meio de técnicas de engenharia genética empregam genes de plantas para construir novas 
linhagens bacterianas com capacidade superiores de biorremediação (Schenberg, 2010)

Arabidopsis thaliana



Conclusão

● Há previsões de que 2/3 da população do mundo enfrentará uma severa escassez de água 
em 20 anos, conforme previsão da FAO. Contudo, atualmente, a água já está sendo um fator 
de conflito,  a exemplo da Síria;

● Para reverter a situação da água potável é preciso tomar a conscientização que recursos 
hídricos são finitos; promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino; rever os 
hábitos de consumo; investir prioritariamente em saneamento básico, promover a 
solidariedade  entre os povos, sem estas mudanças de comportamento os conflitos pelo 
domínio da água irão persistir. 



Obrigada!

"Access to water is a common goal. It is 
central in the social, economic and political 
affairs of the country, African continent and the 
world. It should be a lead sector of cooperation 
for world development." -- Nelson Mandela

Vídeo FAO

https://www.youtube.com/watch?v=isvc-7ZCkPE

https://www.youtube.com/watch?v=isvc-7ZCkPE
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