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Água não é mercadoria, 
mas um bem essencial à vida 

cujo acesso é um direito 
humano.

Todos os níveis de 
governo têm 

responsabilidades sobre a 
água e devem estar a serviço 

da população.
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Manutenção dos 
ecossistemas responsáveis 
pela renovação da água doce

Princípios norteadores



2015: acesso à informação; direito humano à água e saneamento

2016: lições aprendidas; compartilhamento de responsabilidades; eleições



Evolução captação Descoberto (fonte site MPDF, Defesa Civil DF)



1
Gestão centralizada, 

foco em obras e
ampliação

de consumo

2
Alto grau de 
degradação
das fontes

de água em área 
urbana e rural

3
Déficit

acumulado de 
chuvas agravado 

por evento
climático
extremo

4
Falta 

transparência, 
participação, 

controle
social. 

Crise 
da água

“Crises de abastecimento de água” momento AGUDO de 
uma crise ESTRUTURAL 
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Medidas de 
enfrentamento não 

resultaram em aumento 
da segurança hídrica

Governança da água 
potável: falta de  

articulação de políticas e 
clareza 

responsabilidades 
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“Crise como 
oportunidade” não foi 

explorada

Lições aprendidas



Nova Cultura de Cuidado com a Água



das fontes
de água

Cuidar 

consumo e 
desperdício

Reduzir

Viabilizar transição
Co-responsabilidade

Cooperação
Instrumentos econômicos

Tratar e 
reutilizar

Transparência 
e controle 

social

Nova Cultura de Cuidado com a Água



Recursos Hídricos Saneamento Vigilância Sanitária

Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano

Defesa Civil Acesso à informaçãoAdaptação Climática

União Estados Municípios

Segurança hídrica e governança água potável



Segurança hídrica

O Brasil ainda não possui legislação específica sobre o tema.

“A capacidade de garantir à população o acesso seguro e sustentável a 
quantidades adequadas de água de qualidade aceitável para sustentar os 
meios de subsistência, bem- estar humano e desenvolvimento 
socioeconômico, para assegurar a proteção contra a poluição transmitidas 
pela água e os desastres a ela relacionados, e para a preservação dos 
ecossistemas em um clima de paz e estabilidade política.” 

(UN- Water, 2013)



“Ironia da água: quanto mais ela 
falta, mais visível se torna.”




