


PROGRAMA PELD 



Rogers et all, 2006 





Atendimento urbano por rede coletora de esgotos. Fonte: Conjuntura (2009). ANA 



Paris, 24 e 25 de Março 
G8 + 5 Academias – Números do 

problema Mundial da Água 

• 2,6 bilhões de pessoas não tem acesso a 
saneamento básico. 

• 300 milhões de toneladas/ano de excrementos 
não tratados estão poluindo as águas superficiais 
e subterrâneas do planeta. 

• 5.000 crianças morrem por diarréia diariamente. 

• 50% dos leitos hospitalares nos países em 
desenvolvimento são ocupados por pacientes com 
doenças de veiculação hídrica. 



Paris, 24 e 25 de Março 
G8 + 5 Academias – Números do 

problema Mundial da Água 

• 443 milhões de dias escolares  são perdidos por 

ano devido a doenças de veiculação hídrica em 

todo o mundo. 

• As metas de desenvolvimento do milênio (MDG) 

que deveriam estar cumpridas em 2015, 

(especialmente no que se refere a saneamento 

básico e uso adequado da água) levariam 60 anos 

para completar. 



Paris, 24 e 25 de Março 
G8 + 5 Academias – Números do 

problema Mundial da Água 

• Investimentos necessários para acelerar o 

processo: U$ 12 bilhões por ano, durante 

10 anos. 

• Há necessidade de mobilização total e 

educação em massa para resolver o 

problema e melhorar a percepção da 

população sobre a questão da água. 





Ciclos Biogeoquímicos 
 

Principais Nutrientes 

 

 Ciclo do Fósforo 

 Ciclo do Carbono 

 Ciclo do Nitrogênio 

 Ciclo do Enxofre 

 Ciclos dos Micros elementos 

 
 





BIOLOGICAL HAZARS 

• Water-Associated Hazards from Ingestion of 
Biological Agents; 

 

• Hazards from Biological Agents Transmitted 
Through Water Contact Other Than Ingestion; 

 

• Hazards of Diseases Transmitted by Water-
Associated Insect Vectors; 

David H. Speidel; Lon C. Ruedisili & Allen F. Agnew- 1988 



BIOLOGICAL HAZARS 

• Nuisance Organisms; 

 

• Hazards From Chemical and 
Radioactive Pollution; 

David H. Speidel; Lon C. Ruedisili & Allen F. Agnew- 1988 



















Problemas encontrados em gestão de bacias hidrográficas que podem ser avaliados com o uso de modelos matemáticos.                 

Fonte: modificado de Fragoso Jr. et al. (2009). 

 



 
Alterações da Paisagem e Mudanças na Qualidade 

Ambiental Afetam a Maioria das Bacias Hidrográficas, 
Alterando Ambos os Sistemas Terrestres e Aquáticos 

Fonte: Odete Rocha 













Projeto Brasil das Águas –  
foto aérea tirada em janeiro de 2004  

Foto: Margi Moss 



Reservatório de Foz do Areia: ocorrência de florações intensas de 
cianobactérias nos últimos anos em função do aumento da 
eutrofização, e que resultam em diversos impactos negativos, tais 
como: 
 

- Condições de operação insalubres na usina, como odor fétido em 
consequência da decomposição da biomassa algal que se acumula na 
barragem e que interferem com o bem estar dos operadores; 





Ponto IG-02 – reserv. Foz do Areia (10 km a montante do ponto E2 da COPEL) 

Fitoplâncton – Perfis com sonda Fluoroprobe 



Ponto IG-03 – reserv. Foz do Areia (equiv. ao ponto E2 da COPEL) 

Fitoplâncton – Perfis com sonda Fluoroprobe 



Fonte: Jeppesen et Al 2011 



 

Efeitos da Eutrofização  
 

• Anoxia – Ausência de oxigênio dissolvido na água 
causando mortalidade em massa de peixes e 
invertebrados e produzindo liberação de gases com 
odores. 

• Florescimentos indesejáveis de cianofíceas e 
crescimento descontrolado de outras plantas aquáticas 
tais como aguapé (Eichchornia crassipes) ou alface 
d’água (Pistia stratioides). 

• Altas concentrações de matéria orgânica que podem 
produzir substâncias cancerígenas ao serem tratadas 
com cloro. 

• Deterioração de valores recreacionais dos lagos e 
represas, devido à degradação da qualidade da água. 
Perdas econômicas. 



 

Efeitos da Eutrofização  
  

• Acesso restrito à pesca e a atividade recreacionais 
devido  ao crescimento explosivo de cianófitas 
aquáticas. 

• Diminuição da biodiversidade (peixes, 
invertebrados). 

• Alterações na fauna íctica  e no valor comercial das 
espécies de peixes. 

• Diminuição dos estoques pesqueiros 
principalmente durante períodos de intensa 
mortalidade de peixes, causada por anoxia. 

 



 

Efeitos da Eutrofização  
 

 

• Perdas no valor das propriedades situadas 
próximas a rios, lagos ou represas eutrofizados. 

• Perdas em valores estéticos, aumento nos 
custos do tratamento de água. 

• Perdas econômicas devido à deterioração da 
saúde humana causada por doenças provocadas 
direta ou indiretamente pela eutrofização. 

 















Serviços dos Ecossistemas 
Aquáticos 

• Abastecimento de água 

• Recreação 

• Irrigação 

• Hidroeletricidade 

• Biomassa – Pesca e Agricultura 

• Turismo 

• Componente do Ciclo Hidrológico 



1. Elevação dos custos de tratamento de água 
para potabilidade; 

2. Acúmulo dos atendimentos nos hospitais 
(aumento das doenças de veiculação hídrica); 

3. Perdas dos serviços dos ecossistemas 
(recreação, abastecimento de água, irrigação, 
transporte, pesca e pisciculturas e turismo). 

4. Perda dos valores das propriedades próximas 
as represas, lagos e rios eutrofizados; 



5. Aumento nos dispendios dos serviços 
públicos para recuperação da qualidade 
da água e dos ecossistemas; 

6. Deterioração da estrutura em rios, lagos 
e represas; 

7. Aumento dos custos do monitoramento 
da qualidade da água; 

 





 

 

1. MDG; 

 

2. Mudança Climática Global; 

 

3. Pesquisa, Vigilância e Monitoramento; 

 

4. Universalização dos Serviços de Saneamento; 

 

5. Proteção da Saúde Humana em Relação à Exposição 
a Agentes Tóxicos; 

 

6. Metais Pesados e Micro-Contaminantes Orgânicos; 

 

 
Ulisses Confalonieri; Léo Heller; Sandra Azevedo - 2010 





• Climate Change and Variability; 

• Dam Removal; 

• Waterborne and Water-Related 
Pathogens; 

• Chemical Contaminants; 

• Endocrine disruptors; 

• Pharmaceuticals and Personal Care 
Products; 

• Invasive Species; 





Threats and Opportunities for Freshwater 
Ecosystems in a Catchment Perspective 

• Freshwater ecosystems are situated in 
landscape depressions. 

 

• Anthropogenic impacts on freshwater 
ecosystems have two major dimensions. 

 

• Pollutant loads can be controlled. 



Threats and Opportunities for Freshwater 
Ecosystems in a Catchment Perspective 

• Pollutants loads from point sources, such 
as households, industry or irrigation, are 
usually easily defined through basic 
monitoring. 

 

• Reduction of non-point pollution sources 
is a process of greater complexity, which 
requires more advanced actions. 

 

 

 



Threats and Opportunities for Freshwater 
Ecosystems in a Catchment Perspective 

 

 

• Ecosystem biotechnologies – restoring water 
and biogeochemical cycles in catchments. 

• Improvement of river catchment land cover. 

• Restoration and management of land/water 
ecotones. 

• Restoration of aquatic ecosystems. 

• Biomanipulation. 
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