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SEGURANÇA HÍDRICA 

 



NÚMEROS GLOBAIS – ACESSIBILIDADE 
UNESCO / JULHO 2014 

• Extensão de serviço à todos ainda inexistente. 

• 768 milhões de pessoas sem acesso a fontes 
adequadas de água; 

• 2.5 bilhões sem acesso a saneamento básico 
adequado; 

• Mais de 1.3 bilhões de pessoas não tem acesso a 
eletricidade; 

• 2.6 bilhões usam combustível sólido para cozinhar 
(carvão e outros); 



NÚMEROS GLOBAIS – ACESSIBILIDADE 
UNESCO / JULHO 2014 

• Doenças respiratórias, diarréia (4 
bilhões de episódios anuais) e 
doenças de veiculação hídrica; 



SITUACAO  ATUAL  

• Uso insustentável da água; 

• Aumento dos usos competitivos dos recursos 
hídricos: escalas locais, internacionais e regionais; 

• Degradação da qualidade da água; 

• Aumento das enchentes e secas; 

• Aumento da vulnerabilidade das populações 
humanas, especialmente nas zonas periurbanas 
das grandes metrópoles; 

• Problema de acessibilidade; 



From Berndes et al, 2014 



From Berndes et al, 2014 







BLOOMS LIKE IT HOT 

From Paerl and Huisman, SCIENCE VOL. 320, 2008 



From Zalewski, 2014 



RIPARIAN VEGETATION  



J. G. Tundisi 



O uso de áreas alagadas na região Metropolitana de São Paulo (como exemplo, foto da área alagada do Parelheiros/RMSP), pode resolver inúmeros 

problemas de gestão de bacias hidrográficas; Área alagada da represa UHE Carlos Botelho (Lobo/Broa) que funciona como um sistema controlador do 

influxo de nutrientes e metais pesados para esta represa. 
J. G. Tundisi 



Tundisi et al, 2014 





From SCIENCE - January, 2014 







• Aumento das pressões sociais e mudanças 
no padrão de necessidades sociais; 

 

• Mudanças climáticas; 

 

• Alterações nos usos do solo, cobertura 
vegetal; 

 

• Mudanças na agenda de ciência sao 
necessarias. 



Ways of reducing demands on water 
may include 

• Water efficiency programmes; 

 

• Water-efficient irrigation methods; 

 

• Industrial recycling of process waters; 

 

• Controlling / decreasing water per capita 
consumption rates and non-essential water use; 

OECD, 2005 



Ways of reducing demands on water 
may include 

• More efficient water delivery infrastructure and 
technology; 

 

• Influencing per capita water demands by water 
conservation programmes; 

 

• Influencing industry water demand through tariffs 
that reflect full economic cost of suplly; 

 

• Promoting use of wastewater; 
OECD, 2005 



ACESSIBILIDADE/VULNERABILIDADE 

• Água suficiente e acessibilidade global; 

• Redução do risco e vulnerabilidade; 

• Melhorar a qualidade de vida; 

• Abordagem integrada; governança 
integrada, interdisciplinaridade; 

• Bacia hidrográfica como unidade; 





RAZ ÕES PARA OTIMISMO 

• Eficiência no uso dos recursos hídricos está 
avançando; 

• Tecnologias estão avançando. Ex.: Desalinização; 

• Melhor capacidade de monitoramento avançado, 
imagem de satélites, monitoramento em tempo 
real; 

• Modelagem das alterações e melhor capacidade 
de previsão; 



RAZ ÕES PARA OTIMISMO 

• Melhor entendimento das interações – 
CLIMA/HIDROLOGIA/RESPOSTAS dos ecossistemas 
aquáticos/contaminação/impactos; 

 

• Cooperação internacional mais eficiente e 
ampliada (European Framework Directive); 

 

• Percepção mais aguda da população sobre os 
problemas da escassez de água; 







Ogashawara et al, 2014 



CONCLUSÕES E DESAFIOS 

• Segurança hídrica no século XXI apresenta 
enormes desafios para a Ciência e Sociedade 

• Uma nova ciência hidrológica é necessária (Sócio 
Hidrologia) 

•  Manter Gerenciamento  eficiente de água sob 
futuro incerto 

• Água e processos sociais 

• Abordagem transdisciplinar é necessária 

• Intensidade dos eventos: como gerenciá-los e 
preparar gestores? 

 



CONCLUSÕES 

• Desenvolvimentos tecnológicos avançados: 
desalinização; adutoras; re-uso de água como  pontos 
centrais no processo.; 

• Melhorar coleta de dados e informações: 
Hidrológicos; Limnológicos; Poluentes e 
Contaminação; 

• Efeitos dos POPs na saúde humana; 

• Preparar para “SURPRESAS”; 

• Água para ABASTECIMENTO/ENERGIA/ALIMENTOS; 

• Quantify the gap between water resources and 
volume for ecosystem functioning; 



Moss B., 2014 



Ciências Naturais; 
Engenharia; 

Ciências Sociais; 



1. Maintaining Ecosystem Sustainability; 

2. Developing safe water systems for the 
citizens;  

3. Promoting competitiveness in the water   
industry;  

4. Implementing a water-wise bio-based 
economy; and 

5. Closing the water cycle gap. 









Scheffran et al, Science 2012 
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