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 Sabemos que o Planeta Terra é formado por 
muita água e que...



 Segundo agências das Nações Unidas, 
cerca de 1,8 bilhão de pessoas em 

todo o mundo vão ficar sem água até 
2025. Atualmente, 500 milhões de 
pessoas enfrentam escassez o ano 

todo.

Agricultor tenta cultivar em terra 
seca em Afar, Etiópia.

Garotos do Sudão bebem água dos 
pântanos com tubos plásticos para 

filtrar as larvas flutuantes.



 Dois terços da população mundial
enfrenta falta de água pelo menos um
mês por ano.

Mapa mostra quantidade de meses que cada região enfrenta escassez de água. 
(12/02/2016-Revista Época)



 “Águas, são muitas, infindas”. 



• O Brasil detém 11,6% da água doce
superficial do mundo.

• Os 70 % da água disponíveis para uso estão
localizados na Região Amazônica.

• Os 30% restantes distribuem-se
desigualmente pelo País, para atender a 93%
da população.



Paisagem típica do semiárido na área do Parque Nacional Serra Capivara, no 
interior do Piauí.



Mapa traçado pelo monitor de secas do Nordeste em agosto de 2016.



 A região metropolitana de São Paulo vive sua
maior crise hídrica desde 1930, quando
começaram as medições nos sistemas de
reservatórios fornecedores de água. A
situação é pior no sistema Cantareira, cujo
nível bate sucessivos recordes negativos
desde o início de 2015.



Sistema Cantareira antes e depois 

da crise em São Paulo





Imagem de outubro de 2014 mostra o nível baixo do Lago Oroville, na 

Califórnia.



Califórnia vive seca 

histórica, petição exige 

que Nestlé pare de 

engarrafar água (Jornal 

UOL,25/05/2015)

Multinacionais querem 

privatizar uso da água e 

Temer negocia . ( Jornal 

Correio do Brasil, 

22/08/2016)





 Pressão das cidades;



 Poluição das águas;

Rio Tietê

Contaminação de rios por 
lixo e esgoto sanitário





 Desigualdades;

Vazamento em tubulação da Sabesp, foi 

necessário abrir buraco de cinco metros de 

comprimento por dois de largura no 

cruzamento de duas ruas .



 Políticas públicas

Primeira estação de bombeamento do Eixo Norte em 

Cabrobó-PE

Departamento Nacional de Obras 

Contra a Seca, criado em 1909.





 O uso das águas;



 O país entrará o próximo ano mais uma vez
dependente de São Pedro para manter a
atividade normal do sistema de fornecimento
de eletricidade.

 Além de chuvas, o santo terá que mandar
ventos fortes para afastar a possibilidade de
falhas no abastecimento e de aumento na
conta de luz para o consumidor ao longo de
2017.



 De janeiro a julho, em milhões de MWH



 Geração de energia por fonte, em % do total



 Nível em agosto, em %



 % em relação à média histórica



 Disputa entre Israel, Líbano, Síria e Jordânia

Mapa retrata o Rio Jordão, necessário tanto para os israelenses quanto 

para a Jordânia



 Disputa entre Turquia, Iraque e Síria

Mapa retrata os rios Tigres e Eufrates, que é fonte de 

conflitos.



Foto de um menino de 5 anos que sobreviveu a Guerra Civil da Síria.







 http://guiadoestudante.abril.com.br/crise-hidrica/;

 http://g1.globo.com/natureza/noticia/2015/05/veja-
solucoes-de-seis-paises-para-vencer-falta-de-agua-e-o-
desperdicio.html;

 http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/09/1816656-
previsao-de-seca-e-termicas-paradas-ameacam-
fornecimento-de-energia.shtml;

 http://brasilescola.uol.com.br/geografia/conflitos-pela-
agua-no-mundo.htm;

 http://www.revistaecologico.com.br/noticia.php?id=3001;

 http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/01/o-
brasil-conta-gotas-entenda-as-causas-e-desafios-da-falta-
de-agua-que-se-espalha-pelo-pais-4691649.html;

 http://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-
noticias/redacao/2016/09/21/seca-no-nordeste-ja-dura-5-
anos-e-podera-se-tornar-mais-severa.htm#fotoNav=9.
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Obrigada !


