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Água Água Limpa – ODS 6  

Feitos essencialmente de 
água e carbono, na 

mesma proporção que a 
Terra, personificamos os 

impactos do clima. 

Ao envelhecer perdemos 
água. 

No Planeta a água presa 
pela atmosfera é a 

mesma desde a formação 
da Terra. Porém, os 

impactos na qualidade 
não são naturais



Água Desigualdade e escassez 

Há diferentes formas dos povos 
se relacionarem com a água no 
mundo. 

A gestão da água deve 
primeiramente garantir o 
Direito Humano de acesso 
em qualidade e quantidade às 
pessoas, aos ecossitemas e às 
atividades econômicas. 

Contemplar valores materiais, 
imateriais, de gênero, cultura e 
buscar a sustentabilidade da 
vida. 



Água A Governança da Água no Brasil

• O Brasil detém 13% da água doce 
disponível no mundo, mas a distribuição 
não é igualitária.

•Para enfrentar o problema e respeitar as diversidades sociais, 
econômicas e ambientais, o país adotou a gestão por bacia 

hidrográfica ( 9433/97) e instituiu a Divisão Hidrográfica 
Nacional.



Água A Governança da Água no Brasil

Fundamentos :

• A água é reconhecida como 
bem de uso público, 
essencial a vida, dotada de 
valor econômico

• A gestão deve ser 
descentralizada, 
participativa e integrada. 

• A cobrança, outorga, plano 
de bacias e enquadramento 
de qualidade da água são 
instrumentos da Política 
Nacional de Recursos Hídricos 
voltados a reduzir o 
desperdício e promover o 
saneamento ambiental.

• Soluções baseadas na 
natureza, gestão e 
governança – desafios para 
os ODS.   



Água

• Brasil perdeu mais de R$ 250 bilhões em 5 anos por falta 
de ações preventivas de danos ambientais e clima

Água Saúde e Clima 

• Enchentes ou secas prolongadas afetam populações de áreas urbanas e rurais. Porém nossas 
metrópoles e cidades não estão preparadas para evitar as “tragédias anunciadas.”

•



Água

• 70% das doenças no Brasil são causadas por contato com 
a água poluída.  

Desafios

Saneamento ambiental e recuperação de mananciais



ÁguaMobilização Engajamento e Governança da Água



Água Engajamento Informação e Participação



Água Rio Paraopeba – Danos Ambientais  

Perda de 112 hectares de Mata Atlântica



Água EXPEDIÇÃO PARAOPEBA/SÃO FRANCISCO II



Água Água e Governança

• O acesso à Água Limpa é um direito humano que depende de 
boa governança, da regulação, do cuidado e da mobilização da 
sociedade. 

• Para garantir esse direito e promover segurança hídrica não 
podemos permitir retrocessos na legislação ambiental brasileira e 
é urgente tratar a gestão da água como uma questão 
estratégica.



Água

Água limpa : Direito Humano e Ecossistemico, 

coresponsabilidade de todos. 
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