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O que são recursos 
hídricos?

Numa determinada região ou bacia, a 
quantidade de águas superficiais ou 
subterrâneas, disponíveis para qualquer uso.

Qualidade e quantidade são indissociáveis 
(ANA, 2001)



  

O que são recursos hídricos?

● Água disponível para diversos usos
– Quais usos na área rural?

• Consumo humano

• Dessedentação animal

• Irrigação

• Criação de peixes

• Recreação



  

Segurança hídrica

Acesso sustentável na bacia hidrográfica 
a quantidades adequadas de água, e de 
qualidade aceitável para garantir a 
saúde humana e do ecossistema. 



  

Local com água segura

Manancial de abastecimento público é a fonte 
de água doce superficial ou subterrânea 
utilizada para consumo humano ou 
desenvolvimento de atividades econômicas. 

As áreas contendo os mananciais devem ser 
alvo de atenção específica, contemplando 
aspectos legais e gerenciais.



  

Poluição

Qualquer alteração nas características 
físicas, químicas e biológicas da água.



  



  

Barragens rio Tietê



  

(FATEC) No trajeto do rio Tietê, a cidade de São Paulo (A) é um ponto de grande 
despejo de esgoto; em Barra Bonita (B) o despejo não é tão intenso, sendo ainda 
menos intenso na cidade de Pereira Barreto (C). O gráfico que apresenta 
corretamente a medida do teor de oxigênio das águas do Tietê próximas às cidades 
A, B e C é:



  

Água Superficial

Água que se escoa ou se acumula na 
superfície do solo.

www.mma.gov.br



  

Classificação Brasil-CONAMA 357/2005
Águas Doces Superficiais

Classes e seus usos. Fonte:  ANA, 2009.



  

Como saber sobre a 
qualidade da água?

Dados de qualidade da água

Análise de água

Conhecer o local (Bacia hidrográfica e 
entorno do corpo hídrico)



  

Dados de qualidade da 
água

Relatório de qualidade da água – CETESB

Disponível em:

http://aguasinteriores.cetesb.sp.gov.br/wp-
content/uploads/sites/32/2013/11/agua-
doce-parte1-corrigido.pdf



  

Análise de água

Determinação das características físicas, 
químicas e biológicas.

Sólidos totais, temperatura, pH, turbidez, 
nitrogênio, fósforo, oxigênio dissolvido, 
DBO, Coliformes Fecais.



  

Conhecer o local

Por meio de imagens de satélite

Imagens aéreas

Nascentes, atividades existentes na bacia, 
fontes de poluição, etc.



  

Rios, açudes....

De onde utilizar a água?  



  

Águas subterrâneas

Água do subsolo 

ocupando a zona

saturada

www.cprm.gov.br



  
As águas subterrâneas do Estado de São Paulo - Mara Akie Iritani e Sibele Ezaki
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO GEOLÓGICO – São Paulo, 2008
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Recarga de um aquifero

Viagem virtual ao Aqüífero Guarani em Botucatu (SP): Formações Pirambóia e Botucatu, Bacia do Paraná* - Terrae 
didat. v.3 n.1 Campinas  2008. Celso Dal Ré Carneiro. Departamento de Geociências Aplicadas ao Ensino Instituto 
de Geociências – Unicamp,



  



  



  



  http://www.agsolve.com.br/noticias/subsolo-de-bauru-garante-agua-do-futuro



  



  

Qualidade das águas 
subterrâneas

RESOLUÇÃO CONAMA no 396, de 3 de 
abril de 2008



  

Agência Nacional de Águas

Para refletir

1 - O rio que temos

2 – O rio que queremos

3 – O rio que podemos ter



  

O piloto de aventuras, Lu Marini, percorreu 1.136 km para mapear as 
condições do maior rio do Estado de São Paulo. Batizada de 
Rastreando o Rio Tietê, a expedição vai render documentário, livro e 
até uma cartilha.



  



  



  



  



  



  Boas práticas no abastecimento de água (2006) MS



  



  



  
http://www.fao.org/nr/water/issues/scarcity.html



  

População subnutrida



  

Potencial de 
redução da 
pobreza por 

meio da água 
– SSA.

Fonte: FAO

http://www.fao.org/nr/water/index_es.html 

http://www.fao.org/nr/water/index_es.html


  

Água virtual



  

Pegada hídrica
Water Footprint

http://waterfootprint.org/en/resources/intera
ctive-tools/personal-water-footprint-
calculator/



  

Dia 22 de março
Dia Mundial da Água



  

ANA (2015)
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