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de nossos lares.

A água é um recurso natural e essencial para a sobrevivência de todas as espécies que habitam a Terra.

,

no combate a incêndios, na irrigação da agricultura e em jardins. As indústrias utilizam grandes

,



    Até mesmo países que dispõem de recursos hídricos abundantes como o Brasil não estão livres da ameaça 
de uma crise. Nossas reservas de água potável estão diminuindo. Entre as principais causas dessa diminuição 
estão o crescente aumento do consumo e o desperdício, a poluição das águas superficiais e subterrâneas por 
esgotos domésticos e resíduos tóxicos provenientes da indústria e da agricultura.



De maneira geral, o Brasil é um país privilegiado quanto ao volume de recursos hídricos, pois abriga 13,7%

da água doce do mundo. Porém, a disponibilidade desses recursos não é uniforme.

O Brasil registra também elevado desperdício de 20% a 60% da água tratada para consumo se perde na

distribuição, dependendo das condições de conservação das redes de abastecimento. Além dessas perdas de

água no caminho entre as estações de tratamento e o consumidor, o desperdício também é grande nas nossas

residências, envolvendo, por exemplo, o tempo necessário para tomarmos banho, a própria forma como

tomamos banho, a utilização de descargas no vaso sanitário que consomem muita água, a lavagem da louça

com água corrente, o uso da mangueira na limpeza de calçadas, na lavagem de carros.

Água no Brasil

A distribuição e o consumo de água doce no mundo e no Brasil

0,3%



Casa limpa, rios contaminados

doce utilizada no planeta. Além do alto consumo sem planificação e projetos adequados, provoca um mau 
aproveitamento que leva ao desperdício. A agricultura também pode, quando mau conduzida, afetar 
também a qualidade dos solos e dos recursos hídricos.
      Os agrotóxicos e fertilizantes empregados na agricultura inadequadamente podem ser carregados 
para os corpos d’águas, causando a contaminação, tanto de água superficial, quanto subterrânea.



minimizam os impactos negativos ao meio ambiente. No Brasil já foram construídas grandes usinas, como

áreas extensas, com sérios reflexos sobre os ecossistemas e sobre a população local.



fazem parte da história como, por exemplo, a relatada abaixo:

frondosa onde os moradores do arraial se reuniam e ali falavam de tudo e de todos. Por esse motivo,

CAMPO GRANDE / RECURSOS HÍDRICOS 

, que se situa em quatro países: Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina.



de água utilizados nos processos industriais, da introdução de técnicas de reuso de água e da utilização

de hábitos (bastante arraigados e bastante conhecidos por todos), envolvendo, por exemplo, o tempo

• exigir que o município faça o tratamento adequado dos resíduos. Propor, por exemplo, a instalação

de sistemas de coleta seletiva e reciclagem de resíduos sólidos; aterros sanitários, estações de

recebimento de produtos tóxicos agrícolas e domiciliares, tais como restos de tinta, solventes,

petróleo, embalagem de agrotóxicos, entre outros;
• organizar-se a fim de que os consumidores possam pressionar as empresas para que produzam

detergentes, produtos de limpeza, embalagens etc. que causem menores impactos ambientais.

Reveilleau

Pindaré 

Buriti 

Das Cabaças 

Sóter 

São Julião 
Afluente do Córrego Botas (sem denominação) Poção 

Com relação do mapeamento de rede hidrográfica, foram encontrados 30 nascentes no perímetro urbano:
 

adequar o uso de agrotóxicos e fertilizantes na agricultura à utilidade necessária tecni-
camente viável ao projeto. 



nos aquiferos
sobrejacentes

-

Por que realizar o tamponamento do poço?

POÇOS: Água contaminada - Risco à Saúde

Também é importante lembrar que a poluição provocada por produtos químicos é muito perigosa,

Nota-se que poços de captação de água subterrânea que não atendem as normas técnicas podem ser uma

Por que realizar a conexão à Rede Pública de Abastecimento?



Centro de Educação Ambiental Anhanduí - Rio Anhanduí 
Córrego Bandeira



Era uma vez havia água aqui... e havia vida também....
Nunca este tema – A Água – foi tão comentado como hoje, especialmente na Região Sudeste, 

pois no Nordeste o tema sempre foi atual. 

A crise hídrica que o Brasil atravessa hoje, especialmente na região Sudeste, põe em risco não só 

o abastecimento de águas de suas cidades, mas também a oferta de alimentos em todos os mercados do 

país, pois ela é a grande distribuidora de alimentos em nível nacional. Está havendo uma quebra enorme da 

safra de produtos, especialmente dos hortifrutigranjeiros que necessitam imperiosamente de irrigação, 

hoje proibida quando utilizada de rios, córregos e mananciais. Na Legislação atual, o uso da água para o 

consumo humano vem em primeiro lugar, a energia em segundo e a irrigação em terceiro lugar. 

No caso de São Paulo, a água deve ser armazenada nos reservatórios, que estão com seus níveis 

extremamente baixos, para o consumo humano. Devido a este problema, a água não pode ser utilizada 

para irrigação.

Não só o desabastecimento de água preocupa, mas também a falta de energia que é gerada com a 

força da mesma fonte.

Afinal o que está acontecendo? Vamos fazer uma análise sobre este assunto, tratando 

especificamente a Região Sudeste que é a mais afetada. É a região de maior concentração de pessoas, de 

indústrias e de maior riqueza.

Diante da mais grave crise hídrica de toda a história do país, o debate sobre as alternativas 

emergenciais não só inclui a hipótese de racionamento da oferta de água nas principais regiões 

metropolitanas, a começar pela região Sudeste, mas também as consequências em outras áreas, as quais a 

maior parte da população desconhece, e sentirá com o aumento das tarifas de água, de luz e dos alimentos. 

Isto é crise, e caminhamos para uma catástrofe.

O Brasil utiliza 10% da água doce para o consumo humano, 20% para uso industrial e 70% para 

irrigação, isso em valores médios, pois estes números podem ser diferenciados segundo a região do país. 

Apelo se faz por ajuda à população para que as pessoas economizem água.

Essa situação caótica que começamos a experimentar é como se fosse uma ferida que começa a 

sangrar. A situação em Campo Grande/MS não é diferente, mesmo tendo um verão chuvoso, se não 

cuidarmos, evitando o desperdício de água e a poluição, o nosso futuro será também comprometido 

igualmente.



Área da Região do Córrego Imbirussú - Campo Grande/ MS (Fotógrafia: Fernando Luis Bispo).

  Ao contrário do que parece, a água é um recurso natural esgotável e a sua demanda não para de crescer. 

Uma das soluções para a cidade Morena é o consumo de água consciente, evitando queimadas e 

desmatamentos e, ainda, cuidar dos mananciais e nascentes. Em residências, por exemplo, se o consumo 

de água tratada for reduzido e o impacto da poluição sobre as fontes de água potável minimizados, haverá 

um aumento da capacidade de oferta, o sistema tornar-se-á mais eficiente e as perdas diminuirão.

   A imagem abaixo registrada na Região do Córrego Imbirussu traz luz a uma necessidade emergente no 

tratamento da poluição e assoreamentos que precisamos superar urgentemente  na Cidade Morena.



Água que correu      (Almir Sater)
Paixões que não desaguam no prazer

São rios que cansei de percorrer

Amigos convém pra não irmos além

De um só querer bem

Liçoes que não nos levam ao saber

São livros que desisto de reler

Histórias assim nem começam nem têm fim

Nem é bom ou ruim

Tanto que choveu

Tanto que molhou

Coração se encheu de amor e transbordou

Água que correu, ribeirão levou

Foi pro oceano e lá se evaporou

Momentos que se vivem uma vez

São ventos a soprar por sobre as leis

Desejo não dói mas por dentro corrói

Valen�a de herói

Amigos convém pra não irmos além 

De um só querer bem

Tanto que choveu

Tanto que molhou

Coração se encheu de amor e transbordou

Água que correu, ribeirão levou

Foi pro oceano e lá se evaporou
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