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A crise da água no mundo 
 

A água é um recurso natural de 

valor econômico, estratégico e social, 

além de ser essencial para a existência e 

bem-estar humano e para a 

manutenção dos ecossistemas do 

planeta. Apesar de, aparentemente, a 

Terra dispor de enorme quantidade de 

recursos hídricos, a distribuição da água 

no planeta é desigual. 

 

Swiss Tropical Institute 

Segundo a ANA(a), estima-se que 

97,5% da água existente no mundo e ́ 

salgada e não é adequada ao nosso 

consumo direto, nem mesmo para 

irrigação. Dos 2,5% de água doce, a 

maior parte é de difícil acesso, pois está 

concentrada nas geleiras (69%) e 

armazenada em aquíferos (30%). 

Somente 1% encontra-se nos rios e 

lagos. Deste último, apenas uma 

pequena parte está disponível para 

consumo humano. Mais da metade dos 

rios do mundo estão poluídos, fato que 

está associado ao assoreamento e a 

diminuição de seu volume efetivo. 

Nos países industrializados, a 

perda de água é causada por sistemas 

obsoletos de distribuição. Já nos países 

em desenvolvimento, o problema é a 

falta de esgotos e de água encanada. 

Além disso, mais de 80% das águas 

residuais são despejadas nos rios, lagos 

e oceanos sem tratamento adequado. 

Este fato leva à degradação destes 

ecossistemas, agravando ainda mais a 

crise hídrica. 

Estatísticas da ONU(b) revelam que 

aproximadamente 2,1 bilhões de 

pessoas não tem acesso a água tratada e 

cerca de 2,4 bilhões carecem de 

instalações sanitárias adequadas. A falta 

de água potável causa a morte de 1,7 

milhão de crianças por ano, a partir de 
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doenças como cólera, disenteria e 

malária.  

A solução para esses problemas 

envolve várias ações, desde a 

modernização da legislação até a 

conscientização de todos os setores da 

sociedade quanto ao uso e consumo 

consciente deste recurso. 

Em seu país, todos possuem acesso 

à água potável e ao saneamento básico? 

Conhece ações e programas 

governamentais voltados à conservação 

deste recurso?   

 

Fontes: 

http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/pa

norama-das-aguas/agua-no-mundo 

www.fao.org/nr/water/aquastat/maps/

MDG_eng.pdf 

https://exame.abril.com.br/mundo/os-

grandes-numeros-que-revelam-a-crise-

da-agua-no-mundo/ 

http://unesdoc.unesco.org/images/002

4/002440/244041por.pdf 

https://nacoesunidas.org/mundo-nao-

pode-ver-agua-como-garantida-

afirma-chefe-da-onu-ao-lancar-

decada-global-de-acao/ 

 


