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1 INTRODUÇÃO 

Inicialmente este trabalho abordou uma revisão da literatura direcionada às águas, seu 

gerenciamento, definições e conceitos, dados, histórico e a informação das pessoas sobre os 

recursos hídricos. 

O capítulo 3 destaca a revisão da literatura e o capítulo 4 descreve o método utilizado na 

pesquisa apresentada nos objetivos específicos. Objetivos estes para contribuírem com a 

informação de toda a sociedade. Em seguida uma análise desta pesquisa e uma representação 

gráfica dos resultados obtidos. 

Os capítulos 5 e 6 apresentam os resultados e recomendações às pessoas e a conclusão dos 

estudos, respectivamente, bem como uma proposta de mobilização da sociedade para o 

correto uso, preservação e participação no gerenciamento das águas.  

Diante de toda lastimável informação e formação atual da sociedade em relação às condições 

do meio ambiente, este estudo pretende trazer uma contribuição ao conhecimento, uma 

expansão do intelecto das pessoas e um alerta à população. A gravidade da atual situação dos 

recursos hídricos no Brasil e no Mundo atinge todas as pessoas e todos são responsáveis pela 

seu controle, manutenção e preservação. “O conceito de meio ambiente compreende todo 

espaço físico definido pelo homem. Podemos falar em meio ambiente terrestre, marinho, 

urbano, entre outros. Essas partes se complementam num todo bem organizado e, 

reciprocamente, dependem uma das outras e onde o todo é sempre comprometido cada vez 

que uma parte é agredida. Este meio ambiente é um conjunto de fatores que influenciam o 

meio em que vive o homem” (GRANZIERA, 2001). 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Aprofundar conhecimentos a respeito da importância da água para a vida da humanidade, 

possibilitando uma interpretação de uma nova ordem a respeito de seu trato, e tornar possível 

a sua conservação em favor da atual e das futuras gerações. Contribuir para a conscientização 

e o maior envolvimento da sociedade na gestão dos recursos hídricos. Informar à população 

que o gerenciamento das águas não envolve somente os princípios, os instrumentos, as 

diretrizes e os objetivos, citados na lei, mas sim uma participação e cooperação do poder 

público, da sociedade e principalmente dos cidadãos, como parte fundamental e de grande 

importância na utilização, conservação, adequação às leis e respeito aos recursos hídricos. 

2.2 Objetivos específicos 

• Compreender a necessidade urgente da correta utilização da água em nosso planeta, 

desenvolvendo assim uma visão crítica a respeito da relação “Natureza x Homem” e suas 

atuações sobre os recursos naturais. 

• Identificar conceitos e informações pouco divulgados à sociedade. 

• Apresentação de um estudo estatístico em relação à cultura e informação das pessoas, 

identificando o cidadão comum como o grande gerenciador dos recursos hídricos. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 Declaração Universal dos Direitos da Água 

1. A água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, cada região, cada 

cidade, cada cidadão é plenamente responsável aos olhos de todos. 

2. A água é a seiva do nosso planeta. Ela é a condição essencial de vida e de todo ser vegetal, 

animal ou humano. Sem ela não poderíamos conceber como são a atmosfera, o clima, a 

vegetação, a cultura ou a agricultura. O direito à água é um dos direitos fundamentais do 

ser humano: o direito à vida, tal qual é estipulado no Art. 30 de Declaração Universal dos 

Direitos Humanos. 

3. Os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos, frágeis e muito 

limitados. Assim sendo, a água deve ser manipulada com racionalidade, preocupação e 

parcimônia. 

4. O equilíbrio e o futuro de nosso planeta dependem da preservação da água e dos seus 

ciclos. Estes devem permanecer intactos e funcionando normalmente, para garantir a 

continuidade da vida sobre a Terra. Este equilíbrio depende, em particular, da preservação 

dos mares e oceanos por onde os ciclos começam. 

5. A água não é somente uma herança dos nossos predecessores, ela é sobretudo um 

empréstimo aos nossos sucessores. Sua proteção constitui uma necessidade vital, assim 

como uma obrigação moral do Homem para as gerações presentes e futuras. 

6. A água não é uma doação gratuita da natureza, ela tem um valor econômico: é preciso 

saber que ela é, algumas vezes, rara e dispendiosa e que pode muito bem escassear em 

qualquer região do mundo. 

7. A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. De maneira geral, sua 

utilização deve ser feita com consciência e discernimento, para que não se chegue a uma 

situação de esgotamento ou de deterioração de qualidade das reservas atualmente 

disponíveis. 

8. A utilização da água implica o respeito à lei. Sua proteção constitui uma obrigação 

jurídica para todo o homem ou grupo social que a utiliza. Esta questão não deve ser 

ignorada nem pelo Homem nem pelo Estado. 
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9. A gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos de sua proteção e as 

necessidades de ordem econômica, sanitária e social. 

10. O planejamento da gestão da água deve levar em conta a solidariedade e o consenso em 

razão de sua distribuição desigual sobre a Terra. 

3.2 Gerenciamento dos Recursos Hídricos 

Segundo Granziera, 2001, o gerenciamento dos recursos hídricos tem como princípio: 

• Proteção da saúde pública; 

• Manutenção da integridade dos ecossistemas; 

• Uso sustentado da água. 

O gerenciamento está ainda vinculado a: 

• Disponibilidade hídrica da região (bacia hidrográfica); 

• Problemas da poluição existentes; 

• Legislação ambiental. 

Completando a informação acima e entendendo o conceito de desenvolvimento sustentável 

para o meio ambiente, a Agenda 21 em seu capítulo 18, pondera: 

“Satisfazer as necessidades presentes sem, no entanto, comprometer a capacidade das futuras 

gerações em satisfazerem as suas próprias necessidades”. 

“As primeiras necessidades da vida consistem na extração ou apreensão da água nas fontes, 

correntes ou reservatórios, por meio de quaisquer recipientes, para preparar comida, lavar 

casas e utensílios, lavar roupa no próprio leito ou álveo, para aí beber o homem ou dar de 

beber aos animais e regar as plantas que tenha em casa” (NUNES citado por GRANZIERA, 

2001). 
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3.3 Definição de Água e Recursos Hídricos 

“Recursos hídricos são as águas destinadas a usos, e quando se tratar das águas em geral, 

incluindo aquelas que não devem ser usadas por questões ambientais, o termo correto é 

simplesmente, águas“ (SETTI et al., 2001). 

“A água no leito do rio, ligada ao solo, é um bem imóvel, fora de seu leito, é um bem móvel” 

(GRANZIERA, 2001). 

Quando necessária, a água é um elemento natural sem valor econômico. A partir do instante 

que gera interesse, torna-se um recurso de valor econômico. 

3.4 Dados sobre a Água 

“A precisão da distância entre o Sol e a Terra é essencial para a existência de vida no nosso 

planeta. Essa distância em particular é necessária, para que a água exista em todos os seus 

estados – gasoso, liquido e sólido. Se essa distância fosse ligeiramente diferente, a Terra seria 

uma rocha sem vida vagando pelo espaço. 75% do cérebro humano é composto de água. 70% 

da pele que cobre o corpo é água. 70% do peso dos organismos vivos que habitam este 

planeta consiste de água. O corpo humano pode sobreviver até cinco semanas sem se 

alimentar, mas apenas 3 dias sem água” (ARAÚJO JUNIOR, 2004) 

O consumo médio per capta no Brasil para uma família de quatro pessoas suprir suas 

necessidades domésticas e manutenção de um nível adequado de saúde e qualidade de vida, 

está em 140 litros diários, segundo o Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento – 

SNISS do estado de São Paulo. 

A água é utilizada de duas maneiras. Os chamados usos consuntivos, que são o abastecimento 

urbano e rural, a irrigação, a piscicultura e a indústria. E os usos sem derivação de água, que 

correspondem à navegação fluvial e lacustre, à diluição, assimilação e transporte de efluentes, 

à geração de energia elétrica, à pesca, à manutenção da vida selvagem e aos usos recreativos. 

Cada um deles provocando efeitos distintos na qualidade e na quantidade dos recursos 

hídricos. 

A água é o meio que mais dispersa outros elementos, por isso sua poluição é a pior que existe. 
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“O interesse crescente do público em participar das decisões relativas aos problemas de 

recursos hídricos começou a manifestar-se mais intensamente em conseqüência das 

preocupações que nos últimos anos surgiram em diversos países referentes aos problemas 

ambientais. Esse interesse está associado à consciência do valor da água que as populações 

têm progressivamente adquirido” (SETTI et al., 2001). 

3.5 Histórico 

“No passado quando a água não era reconhecida como um valor econômico, houve muito 

desperdício e grandes danos ambientais decorrentes de seu uso. A gestão da água, como bem 

econômico, é uma importante forma de atingir a eficiência e equidade no seu uso e de 

promover a sua conservação e proteção” (DECLARAÇÃO DE DUBLIN, 1992). 

Segundo Setti et al., 2001, o gerenciamento das águas passou ao longo da história do Brasil 

por três fases. Em cada uma delas os modelos gerenciais adotados eram cada vez mais 

complexos e foi possibilitando abordagens mais eficientes e evolutivas. 

A primeira fase iniciou-se com o Decreto nº 24.643 de 10 de Julho de 1934, denominado 

Código de Águas, chamado Modelo Burocrático, que definia as águas como de domínio 

privado. Este sistema apresentou diversas falhas por ter como características a racionalidade e 

a hierarquização, tornando a autoridade pública ineficiente e frágil diante de pressões dos 

grupos de interesses diversos. A burocracia nas decisões e a morosidade dos processos de uso, 

controle e proteção das águas, juntamente com as atitudes ambientalmente criminosas dos 

agentes financeiros, permitiu sua reformulação a partir de 1988. 

A segunda fase foi chamada de Modelo Econômico-Financeiro, tinha como principal 

característica o emprego de instrumentos econômicos e financeiros.  Ministrados pelo poder 

público induzindo à obediência às leis vigentes, bem como a aplicação em setores 

selecionados e definidos pelo governo, não levando em consideração toda a complexidade da 

bacia hidrográfica e seu ambiente mutável e dinâmico que exige grande flexibilidade do 

sistema de gerenciamento. 

A terceira fase do gerenciamento das águas é o chamado Modelo Sistêmico de Integração 

Participativa. É o modelo mais moderno já adotado, pois diz respeito a um planejamento 

estratégico de longo prazo da bacia hidrográfica. Aqui a participação do usuário é valorizada e 
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decisiva, pois permite envolvê-lo em todas as etapas do processo de gerenciamento, 

alcançando os resultados esperados entre os diversos setores.  

Resumindo: o gerenciamento teve início com o Código das Águas de 1934, em seguida houve 

um longo período estável e sem progressos até surgirem os poluentes e a escassez na década 

de 90. Foi quando as águas se tornaram de domínio público, através da constituição de 1988 e 

a instituição da Política Nacional dos Recursos Hídricos com a lei 9.433/97. 

“A preocupação em preservar a natureza e cuidar do meio ambiente surgiu a partir do 

momento em que a humanidade passou a usar crescentemente os meios tecnológicos para a 

produção. Tais meios utilizam grande quantidade de energia e deixam detritos insolúveis ou 

de difícil absorção como fruto da produção em grande quantidade. Lançam no ar toneladas de 

gases poluentes, quando se servem da água, lançam à jusante dos cursos d’água resíduos 

tóxicos que contaminam a fauna e flora e atingem as populações que habitam as margens dos 

cursos de água, ou utilizam dessa água para fins domésticos. Por detrás dessa prática 

destruidora está a falta de consciência de que existem recursos naturais renováveis, mas 

existem outros que não são renováveis” (SETTI et al., 2001). 

3.6 O cidadão e sua formação 

“A idéia de abundância serviu durante muito tempo como suporte à cultura do desperdício da 

água disponível, à não realização dos investimentos necessários para seu uso e proteção mais 

eficientes, e à sua pequena valorização econômica. É considerada um recurso finito, escasso e 

de valor econômico. É um recurso tão importante que define o desenvolvimento que uma 

região, país ou sociedade pode alcançar” (SETTI et al., 2001). 

A sociedade  ainda está longe de aceitar que a água é um bem finito, ou seja, ela pode acabar 

sob as condições de poluição ou escassez. A formação da sociedade brasileira ou qualquer 

outra que possa ser citada aqui, cresceu e se formou com a mentalidade de desrespeito ao 

meio ambiente. Infelizmente isto não é ato isolado de um ou outro indivíduo, mas sim, reflexo 

de sua própria formação, auxiliados pelos meios tecnológicos para sua sobrevivência. A 

relação do homem com a natureza é o reflexo do desenvolvimento da relação entre os 

próprios homens. Uma sociedade explorada, injustiçada e desprovida dos seus direitos, com 

certeza passará aos seus sucessores aquilo que vivenciou. Ou seja, as conseqüências negativas 
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se voltam para os animais, plantas e demais minorias que a parte dominante considerar 

inferior. 

Outra situação alarmante é a visão romântica que a população tem sobre a ecologia. Nessa 

visão utópica, as pessoas imaginam não se enquadrarem como parte da natureza, por isso 

maltratam-na das piores formas, direcionando as questões ambientais somente em defesa das 

árvores e dos animais. Por mais que as questões ecológicas pareçam importantes, ela sempre 

acaba ficando em segundo plano, o que  importa à população é lutar por prioridades como 

moradia, trabalho, comida e educação. A preocupação com o meio ambiente torna-se 

inoportuna e secundária diante destes argumentos massificantes. Infelizmente ainda não 

podem enxergar que condições melhores de vida está intrisicamente ligada ao meio ambiente. 

A veiculação nos meios de comunicação sobre a degradação ambiental exerce uma enorme 

influência sobre a população, mas infelizmente o público que absorve estas informações não 

se dá conta da gravidade do problema. Por outro lado, a desinformação não permite que as 

pessoas percebam que a água está em tudo que é fabricado e em todos os alimentos. Toda  

atividade humana exercida no planeta necessita direta ou indiretamente de água. Vale 

lembrar, que em todos os projetos e prioridades que cada cidadão planeja em sua vida, a 

questão ambiental precisa ser incluída, em especial a água. Portanto, a água é o único bem 

natural que o homem se utiliza e imagina ser descartável. Incluí-la nesta categoria só mesmo 

por pura falta de sabedoria. 

Existe ainda a formação das pessoas encarceradas no processo tecnológico. Passada a  

Revolução Industrial no século XVIII, houve um crescimento no volume populacional das 

cidades. O ano de 2000 registrou o maior índice de seres humanos vivendo em áreas urbanas. 

Diante desse fato, pouca ou quase nenhuma preocupação com as questões ambientais faz 

parte do cidadão urbano. Uma vez que perdeu o contato com um meio ambiente natural, este 

perderá também seu valor para ele. 
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4 METODOLOGIA 

A partir do estudo já apresentado como fonte de  pesquisa , de contribuição ao conhecimento, 

dos trabalhos preliminares de levantamento da formação das pessoas e busca de textos que se 

relacionam com o usuário, decidiu-se acrescentar a este estudo o critério de elaboração de 

uma pesquisa de mercado sobre o conhecimento das pessoas em relação aos recursos hídricos 

no Brasil. A pesquisa foi realizada na região sudeste do País, mais especificamente nas 

cidades mineiras de Belo Horizonte, Juiz de Fora, Piedade do Rio Grande (Zona da Mata) e 

na capital de São Paulo. 

Para tanto, a pesquisa ficou definida com cinco perguntas diretas, sem réplicas e sem 

interferência do pesquisador. Ela baseou-se na informação ou na desinformação que as 

pessoas teriam sobre a forma de utilização da água; qual o volume per capta de uso para cada 

cidadão/dia. Para facilitar o estudo sobre o objetivo do tema, concluiu-se que seria uma 

seqüência lógica de abordagem das perguntas para melhor entendimento por parte dos 

pesquisados. As perguntas foram originadas a partir da observação em relação ao 

conhecimento das pessoas sobre os recursos hídricos, dos próprios atos do autor e o que 

precisaria saber para mudar de postura. As quatro primeiras perguntas trazem as respostas: 

“SIM”, “NÃO” ou “EM PARTE” e a última permitiu uma opinião do pesquisado sobre o 

tema em questão. As  perguntas abordadas foram: 

• Você sabe quantos litros de água os estudos indicam para o uso/consumo geral de uma 

pessoa, por dia? 

• Você sabe o que é feito para economizar água? 

• Você economiza água? 

• Você sabe qual o motivo da necessidade de se gerenciar os recursos hídricos? 

• Qual a contribuição que você pode dar para racionalizar o uso dos recursos hídricos? 
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A coleta dos dados foi de setembro de 2005 a janeiro de 2006. O universo pesquisado 

envolveu pessoas de faixas-etárias diversas, assim como profissionais de áreas distintas. No 

total, foram entrevistados 100 pessoas. 

Por meio desta coleta de dados e compilação dos resultados, foi feito uma análise comparativa 

das porcentagens de cada resposta para as quatro primeiras perguntas; e uma indicação das 

opiniões numa análise mais detalhada da pergunta: “Qual a contribuição que você pode dar 

para racionalizar o uso dos recursos hídricos?” Percebe-se nesta última, uma idéia 

diferente de resposta das demais perguntas. 

Mediante as respostas foram propostas ações para a mobilização da sociedade em relação aos 

recursos hídricos e recomendações sobre uma melhor postura diante do assunto. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Avaliação da pesquisa 

A seqüência das perguntas foi dispor a idéia a partir do conceito mais amplo para o conceito 

particular do cidadão e suas atitudes. Essa seqüência evita a incoerência e a redundância.   

Primeiramente, pode-se observar que a pesquisa teve abrangência a uma região de grande 

potencial hídrico, a Zona da Mata mineira. Vale ressaltar que se esta mesma pesquisa fosse 

aplicada em outra região do estado, os resultados, com certeza, sofreriam alterações 

consideráveis. A água não se distribui uniformemente pelo Brasil e infelizmente não se pode 

“produzí-la”, como é feito com os alimentos. Deve-se considerar ainda a formação geológica 

da Região Sudeste e abundância de água. Sem contar, os costumes históricos da herança 

cultural associados aos locais de grande concentração de água, que sem dúvida alguma,  

influenciam nas opiniões das pessoas. 

O resultado final do trabalho confirmou o dado informativo de sua idéia central, como um 

documento de consulta acadêmica e um conhecimento a mais para a sociedade. 

A metodologia empregada direcionou-se para a coleta de dados simples e direta e também um 

número reduzido de perguntas, não permitindo ao entrevistado aprofundar nas respostas. Foi 

adotada ainda uma pesquisa com diferentes faixas etárias, escolaridade, renda e localidade. 
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A seguir uma relação gráfica do resultado da pesquisa é representada na Figura 01 com os 

dados das quatro primeiras perguntas. 
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Figura 1 - Análise comparativa da pesquisa 01 
 

Os números indicados no eixo X, representado de 1 a  4, equivalem às seguintes perguntas: 

1. Você sabe quantos litros de água os estudos indicam para o uso/consumo geral de uma 

pessoa, por dia? 

2. Você sabe o que é feito para economizar água? 

3. Você economiza água? 

4. Você sabe qual o motivo da necessidade de se gerenciar os recursos hídricos? 
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A metade dos entrevistados não sabem quantos litros de água uma pessoa consome por dia, e 

mais de 70% responderam que sabem o que é feito para economizar água, que economizam e 

qual o motivo de se gerenciar os recursos hídricos. 

Ora, uma vez que o cidadão não sabe o volume gasto por ele diariamente, é fácil para seu 

entendimento que qualquer ação para que não falte água para suas necessidades gerais, é 

suficiente para dizer que sabe o que é feito para economizar, que economiza e que sabe os 

motivos do gerenciamento.  

Apesar de mais de 30% responderem que sabem o volume gasto diariamente, apenas dois 

entrevistados acertaram a resposta. A esses que responderam SIM para a primeira pergunta, 

perguntou-se qual seria o volume diário de consumo. Percebeu-se aí total desconhecimento de 

seu gasto. Deduziu-se que tais opiniões foram talvez para agradar o autor da pesquisa, talvez 

para mostrar que está bem informado. 
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A Figura 2 traz o resultado de uma pergunta que permite ao entrevistado opinar sobre “Qual a 

contribuição que você pode dar para racionalizar o uso dos recursos hídricos?” Para isso, as 

respostas foram divididas de acordo com os assuntos mais respondidos. 

 

Figura 2 - Análise detalhada da pesquisa 02 
 

Verifica-se na Figura 2 que o cidadão tem consciência da atual situação dos recursos hídricos. 

Sua resposta não deixa a desejar sobre a informação que dispõe e a contribuição que pode dar 

pelo menos teoricamente.  

Porém, mais de 90% dos entrevistados estão conscientes que podem fazer algo e ajudar a 

racionalização do uso dos recursos hídricos. Involuntariamente as pessoas percebem que o 

gerenciamento dependem muito delas, apesar de duas entrevistadas não saberem o que fazer 

para racionalizar os recursos hídricos; outro ter declarado abertamente que não contribui; e 

uma outra resposta, um tanto fora do contexto, em que o entrevistado opina em verificar o 

hidrômetro de sua casa.  
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5.2 Propostas de mobilização do cidadão e da sociedade 

Muitas recomendações poderiam ser processadas e transmitidas às pessoas, conforme pode 

ser observado, diante dos resultados que o desenvolvimento e a globalização estão gerando, 

entre elas, destacam-se neste documento, aquelas que podem atingir o cidadão hoje, para que 

possa iniciar o processo inevitável de mudança de postura. 

Na Declaração Universal dos Direitos da Água destaca-se o item 7 como uma ordem que 

precisa ser colocada em prática. Resulta ainda da declaração um novo comportamento das 

pessoas e uma posição mais séria de todas as nações em relação a água. 

“O cidadão precisa participar mais ativamente do exercício de gerenciamentos de recursos 

hídricos, manifestando-se em busca de: 

• Produção de novas práticas sociais; 

• Expressão de novas formas de conduta; 

• Uma introdução de novos paradigmas no conhecimento e nas práticas sociais; 

• Forçar os poderes públicos a respeitar normas que eles mesmos editaram” (GRANZIERA, 

2001). 

Pelos resultados encontrados verificou-se uma necessidade de informações básicas ao cidadão 

sobre recursos hídricos. São elas: 

• A água possui valor econômico; 

• Não basta se tornar mais consciente dos problemas ambientais, sem se tornar também 

mais ativo, crítico e participativo; 

• O comportamento dos cidadãos em relação ao seu meio ambiente deverá ser associado ao 

dia a dia; 

• A idéia de que o aumento do consumo faz viver melhor não pode mais estar no 

pensamento das pessoas. 

O gerenciamento dos recursos hídricos engloba ainda aspectos comportamentais, 

educacionais e práticos, como: 
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• Uso racional – pode ser considerado como uma das ferramentas mais importantes e básicas 

em programas de gerenciamento de águas, usando com parcimônia, com moderação, 

acumulando ou poupando; 

• Reúso - em todas as suas modalidades e formas; 

• Em relação às questões legais associadas ao uso da água, independem de qualquer 

iniciativa para o melhor aproveitamento dos recursos hídricos ou para que haja uma 

redução dos problemas de poluição, todos cidadãos devem se esforçar para a busca de um 

melhor aproveitamento desses recursos disponíveis e minimização do potencial de 

poluição; 

• O usuário precisa evitar a possibilidade de ocorrência de conflitos relacionados ao uso da 

água, uma vez que está sujeito à oferta e ao modelo de gerenciamento adotado; 

• Tornar mais eficiente seu uso, eliminando o desperdício. Refletir sobre tal. Utilizar de 

meios e tecnologias para que seja possível a economia. 

“A gestão descentralizada é a de que tudo quanto pode ser decidido em níveis hierárquicos 

mais baixos de governo não será resolvido por níveis mais altos dessa hierarquia. Em outras 

palavras, o que pode ser decidido no âmbito de governos regionais, e mesmo locais, não dever 

ser tratado em Brasília ou nas capitais de estados. Quanto à gestão participativa, ela constitui 

um método que enseja aos usuários, à sociedade civil organizada, às organizações não 

governamentais e outros agentes interessados a possibilidade de influenciar no processo de 

tomada de decisão. A idéia de abundância serviu durante muito tempo como suporte à cultura 

do desperdício da água disponível, à não realização dos investimentos necessários para seu 

uso e proteção mais eficientes, e à sua pequena valorização econômica” (SETTI et al., 2001). 
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Ainda como objeto das recomendações ao cidadão foram sintetizadas formas de mobilização 

para a defesa do meio ambiente, em especial, o gerenciamento das águas, são elas: 

5.2.1 Conscientização 

“As ações mais amplas e menos especializadas de conscientização dos cidadãos devem 

propiciar intervenções individuais na luta contra a poluição ou na limitação do desperdício de 

água, conduzir ao esclarecimento de cada indivíduo sobre as várias utilizações da água, ou 

procurar levar cada um a aderir à política de gestão dos recursos hídricos e a aceitar os 

encargos financeiros e fiscais que lhe forem atribuídos” (SETTI et al., 2001). 

Somente a informação poderá fornecer subsídio e condições ao cidadão para formar sua 

opinião a respeito do problema da água. Na busca de informações e no interesse sobre a 

questão dos recursos hídricos, o cidadão terá uma consciência da verdadeira dimensão da 

problemática do gerenciamento das águas. 

5.2.2 Educação 

“É indispensável incentivar o conhecimento e a compreensão dos recursos hídricos em todos 

os níveis, a fim de melhorar o seu aproveitamento, gestão e proteção, promovendo sua 

utilização mais eficaz, eqüitativa e sustentável (CONVENÇÃO DE PARIS, 1998)”. 

 “Em muitos países, o processo de educação ambiental foi confundido com ecologia e restrito 

a temas relacionados ao lixo, à coleta seletiva, à poluição e à extinção de espécies. Se 

tivéssemos sucesso em todos esses ramos, mesmo assim seria pouco. Vivemos uma crise de 

fundo espiritual, de valores. Não vamos mudar as tendências apenas reciclando latinhas e 

assustando as pessoas com ecoterrorismo. As pessoas precisam ser sensibilizadas e não 

aterrorizadas” (DIAS, 2005). 

A população em geral deve conhecer os termos da política de águas, o que enseja a realização 

de programas de educação ambiental, voltados aos recursos hídricos. É preciso que a 

população saiba porque não deve jogar lixo nos rios nem nos bueiros e não fazer ligações 

clandestinas de esgoto na rede de águas pluviais. 
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5.2.3 Postura 

 “Os hábitos de uso de água aliados à tradição, cultura, e à falta de conhecimento determinam, 

em grande parte, a magnitude dos benefícios relativos à saúde que uma população pode obter 

a partir de investimentos em abastecimento público de água. Quando um sistema de 

abastecimento de água é introduzido numa comunidade, os hábitos dos moradores podem ser 

modificados por um programa de educação e demonstração do uso racional da água. Por 

exemplo, é razoável supor que as formas de uso de água de uma população irão se alterar 

gradualmente, à medida que o abastecimento de água se tornar mais acessível e confiável” 

(SETTI et al., 2001). 

O objetivo da gestão das águas é sua preservação, pois todos seres vivos precisam dela, 

principalmente o homem que, contraditoriamente, é o responsável pela degradação hídrica. 

Assim, no âmbito de uma bacia hidrográfica se encontra o homem e urgente é uma postura 

mais adequada no planeta. 

5.2.4 Interesse 

Os usuários com interesses específicos devem participar do Sistema de Gerenciamento de sua 

Bacia hidrográfica, sentindo-se parte de um grupo e a ele prestando contas e também idéias na 

busca de opções para o Gerenciamento dos Recursos Hídricos. 

Os usuários precisam se interessar mais e sua participação é valorizada e decisiva. Entender as 

razões da existência das leis e de que forma suas infrações poderão afetar o bem estar das 

atuais gerações e futuras. 

Ter interesse em participar de associações, conselhos, organizações não governamentais, 

sindicatos e ser voluntário do meio ambiente é um caminho a ser mostrado a todos.  Só desta 

forma a população tomará consciência do papel ativo que lhe compete desempenhar em 

relação aos problemas dos recursos hídricos. 

5.2.5 Cooperação 

É necessário que os usuários se organizem, participando dos Comitês de Bacia Hidrográfica, 

por exemplo. Deve haver colaboração da população, em geral, devidamente informada dos 

riscos que se corre em matéria de abastecimento público. 
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É preciso uma participação de todos os setores interessados nos problemas relativos à água na 

formulação das políticas de gestão dos recursos hídricos. Essa participação resultará em 

manifestações de suas opiniões sobre problemas que os afetam diretamente. 

Os usuários deverão trabalhar no sentido de divulgar as questões dos recursos hídricos em 

todos os níveis: em casa, no condomínio, na rua, na escola, no trabalho, no clube, nas 

associações, entre outros. Sempre alguém absorverá a mensagem. Ele não deve perder a 

oportunidade de difundir suas idéias. Em algum meio de comunicação ficará registrada e 

circulará nas consciências das pessoas. Deverá participar com o que sabe fazer. 

5.2.6 Vigilante 

O poder público tem a obrigação de atuar em todas as hipóteses que se refere o parágrafo 1º 

do artigo 225 da Constituição – que visa assegurar a efetividade do direito de todos ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado – e a população deve estar vigilante e não praticar atos 

lesivos ao meio ambiente, bem como controlá-los no caso de violação. 

5.2.7 Denúncia 

O usuário deverá compreender que qualquer forma de utilização da água vai atingí-lo direta 

ou indiretamente. Para que haja continuidade de seu abastecimento em quantidade e 

qualidade, evitando, o quanto possível, sua escassez e poluição, a denúncia faz parte de seu 

dever como cidadão. 

Deverá impor que sejam programadas ações de educação da própria população, para prepará-

la para uma intervenção consciente e eficaz. 

5.2.8 Governo 

“O modelo inovador de gerenciamento das bacias hidrográficas implica em mudanças 

importantes não só nas leis preexistentes, mas também de postura e comportamento dos 

administradores públicos que precisam ser receptivos a uma parceira com os usuários de 

recursos hídricos e as comunidades” (GRANZIERA, 2001). 

“Deverá o governo estruturar ações de formação profissionais preocupando-se em incorporar 

nos currículos escolares conhecimentos suficientes e atualizados e fornecer instrumentos que 
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permitam a esses profissionais valorizar sua formação para além da escola. Garantido uma 

formação de base, a aprendizagem de novas técnicas deverá fazer parte de uma educação 

permanente” (GRANZIERA, 2001). 

“O governo deve dar condições para que a população tenha acesso à educação ambiental, na 

qual o indivíduo e a comunidade tomam consciência do que representa o meio ambiente e, 

além disso, adquirem conhecimentos, valores, habilidades e experiências que os tornem aptos 

a agir – individual ou coletivamente – e a resolver problemas ambientais presentes e futuros” 

(DIED/IBAMA, 1993). 

Cabe ao governo verificar o que seria necessário, além do sistema legal, para que houvesse, 

de fato, efetividade na proteção dos recursos hídricos, pois a Lei 9.433/97 é uma norma 

endereçada à Administração Pública e ao Administrador Público. Há um excesso de termos 

verbais empregados no infinitivo como uma ordem aos órgãos governamentais, porém de 

pouca efetividade e pouco resultado prático. Os quatro primeiros artigos dessa lei dizem 

respeito aos Fundamentos, Objetivos, Diretrizes e Instrumentos, destacando entre todos os 

tópicos abordados, os seguintes: 

• A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do 

Poder Público, dos usuários e das comunidades; 

• A prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou 

decorrente do uso inadequado dos recursos naturais; 

• A integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental; 

• O Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos; 

• A articulação do planejamento de recursos hídricos com o dos setores usuário e com o 

planejamento regional, estadual e nacional. 

“É preciso mais atenção, respeito, divulgação e aplicação dos parâmetros editados na Lei 

9.433/97 para que o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos alcance seus 

objetivos. Além disso, é necessária a cooperação e a colaboração do município, que deverá na 

formulação de suas leis sobre ocupação do solo (mecanismos de controle de uso e ocupação 

do solo), organizar-se de acordo com as decisões do Comitê de Bacia Hidrográfica, da qual o 
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mesmo faz parte e que representa o interesse geral que predomina sobre o interesse local” 

(GRANZIERA, 2001). 

O governo deverá assegurar a participação das populações por meio de mecanismos 

institucionalizados, como: 

• Através da participação em conselhos comunitários, sindicatos, associações. E ouça o povo 

por meio desses conselhos. Governe com a comunidade; 

• Apoio aos projetos da comunidade; 

• Fazendo leis necessárias e justas; 

• Fazendo uma administração transparente e preste contas; 

• Despertando nos usuários o interesse pela gestão das águas, proporcionando-lhes adequada 

e representação nessa gestão; 

• Adotando normas para definir a prioridade na utilização da água; 

• Combatendo a poluição das águas mediante ações preventivas permanentes. 

“A Conferência da Água de 1977, das Nações Unidas, preconiza que os países priorizem a 

realização de programas e/ou campanhas nacionais de informação destinadas a toda a 

população e relativas à utilização correta, à preservação e à conservação dos recursos hídricos, 

recomendando que os vários Estados:  

• Divulguem informações destinadas a toda a população, utilizando as vias normais 

oferecidas pelo ensino primário e pela educação de adultos, e em consonância com os 

programas de saúde e de informação para os vários países; 

• Iniciem campanhas especiais de informação por meio de brochuras, jornais, rádio, 

televisão, e outros meios de comunicação; 

• Preparem as populações para as conseqüências da mudança de condições de vida que pode 

resultar da melhoria das disponibilidades de água em regiões onde a escassez limitava 

anteriormente diversas atividades; 

• Divulguem informações, de forma simples e adequada às condições locais, relativamente a 

utilização do solo, clima, geologia e infra-estrutura; 
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• Informem as populações das conseqüências negativas de natureza ecológica, hidrológica e 

sanitária que podem resultar da má utilização da água; 

• Chamem a atenção para os riscos da propagação de doenças de veiculação hídrica, legadas 

à poluição das águas; 

• Executem, periodicamente, programas de informação dirigidos ao grande público e 

analisem os respectivos resultados; 

• Os países adotem disposições legislativas adequadas, assim como programas educacionais 

e atividades que estimulem uma conscientização maior das populações, promovam a sua 

participação e chamem a atenção para o valor da água e para os perigos decorrentes da sua 

escassez e do seu desperdício; 

• Os países que adotem essas medidas e técnicas devem documentar e intercambiar as suas 

experiências; 

• Sejam envidados todos os esforços no sentido de convencer as populações de que a 

participação faz parte integrante do processo de decisão, promovendo, com tal finalidade, 

um fluxo continuo de informação nos dois sentidos; 

• No domínio do abastecimento de água e do saneamento, seja dada especial importância à 

condição e à intervenção das mulheres” (SETTI et al., 2001). 
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6 CONCLUSÃO 

“A gestão dos recursos hídricos deve inserir-se no âmbito da bacia hidrográfica natural e não 

no das fronteiras administrativas e políticas” (Carta Européia da Água de 1968). 

“A gestão dos recursos hídricos é decisão política, motivada pela escassez relativa de tais 

recursos e pela necessidade de preservação para as futuras gerações” (SETTI et al., 2001). 

“Quando se busca uma razão para essa degradação, uma certeza que se tem é que isso não 

ocorre por falta de leis. Mesmo que a Lei 9.433/97 seja muito recente em relação aos recursos 

ambientais, e o próprio Código das Águas já seriam instrumentos mais que suficientes para 

impedir que houvesse um aumento tão grande na degradação dos corpos hídricos, até porque 

esse problema é muito recente.  No Brasil não se tem notícia de programas globais de 

educação e de racionalização das águas, salvo iniciativas independentes” (SETTI et al., 2001). 

A gestão dos recursos hídricos é um processo que está acontecendo neste momento. Todo seu 

conteúdo recebe alterações contínuas que aos poucos vão sendo substituídas por outras. Os 

usuários, a sociedade civil e os municípios precisam participar desse processo e no 

cumprimento de suas metas. 

Uma mudança de mentalidade e comportamento faz-se necessária. Assim como em 1543, o 

astrônomo Nicolau Copérnico causou espanto e indagações ao afirmar e defender que a terra 

gira em torno do sol, assim também, hoje, é válido uma afirmação bombástica para despertar 

o planeta  sobre a conscientização da gravidade da degradação ambiental, em especial, a água. 

 “Diante de todo esse conhecimento as falhas surgirão e serão verificadas por meio da 

poluição, da escassez e de doenças causadas por vetores hídricos, o que contribui para a 

continuidade do desrespeito às regras, da impunidade, e para o empobrecimento do país. Os 

resultados do desrespeito às normas é que a água que falta para beber atinge o homem em sua 

necessidade mais básica, o direito à vida” (GRANZIERA, 2001). 

Assim como homens tiveram o sentimento pela Terra, é preciso o sentimento pela Água. A 

gestão dos recursos hídricos como parte da questão ambiental, exige coordenação 

multidisciplinar em todos os setores e independe de lei para exigi-la. Ignorar esse fato é 

desconhecer a realidade, com sérios riscos de conflitos para o futuro.  
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Uma nova postura de todas as nações em relação as águas faz-se necessário e urgente. 

Paradigmas e conceitos precisam ser renovados e atualizados. O homem já não é o mesmo até 

descobrir e se convencer do limite do Planeta. 

A tecnologia revelou ao homem um mundo rastreável em tempo real do acontecimento, ao 

mesmo tempo está gerando uma degradação ambiental, e principalmente hídrica, em alto grau 

e por vezes irreversível. 

Num espaço curto de tempo é preciso atitudes morais em favor de todos. É possível a 

conscientização dos governantes, dos empresários e da sociedade. Saber gerenciar a gota de 

água disponível com certeza é muito mais importante do que ostentar sua abundância. 

A circulação nos noticiários e canais de comunicação sobre a degradação ambiental em todos 

os seus níveis e intensidade influencia e atinge a população direta ou indiretamente, mas a 

maioria das pessoas que tem acesso a estas informações não se dá conta da sua gravidade. 

Boa parte dos pesquisados desconhecem completamente a gravidade da questão dos recursos 

hídricos. Percebeu-se que as respostas foram dadas para demonstrar um conhecimento que 

eles não têm e não fazem questão de ter. Numa região como a pesquisada é de esperar esse 

comportamento das pessoas, uma vez que a escassez de água está bem distante de atingí-las. 

Portanto, seria preciso dar um prosseguimento à pesquisa. Realizar uma consulta pública em 

nível nacional, por estado, renda per capta, faixa etária, entre outros meios de avaliar a postura 

do cidadão brasileiro. Um levantamento se faz  necessário e urgente para que todos possam 

realmente se conscientizar e assumir sua parcela de responsabilidade nesta complexa 

discussão. O ideal seria implantar um programa educacional desde o nível básico até a 

formação profissional do cidadão. Seria aí,  o primeiro passo para que a sociedade já tivesse 

uma visão exata sobre a questão da água.  

O cidadão não pode mais ignorar a realidade e pensar que “isso não é problema meu”. Deve 

estar vigilante. Conhecer e se interessar pela legislação e cumprí-la. O momento exige 

participação da sociedade em todos os níveis de atuação. Exige também parcerias com o 

poder público e com as empresas, pois, especificamente a questão e gerenciamento dos 

recursos hídricos, não existe receita pronta que pode ser aplicada aqui ou acolá. Ninguém a 

tem. Somente a mobilização da sociedade será capaz de dar inicio e/ou continuar a reverter 

essa situação. 
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Água é um elemento finito, vulnerável e essencial a vida, e onde houver vida existe água. 

Quando o uso da água é organizado, planejado, controlado, monitorado, distribuído 

justamente e respeitado, a continuidade da vida será possível. 
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