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Água: Patrimônio de Todos os Seres Vivos

Água é vida. Recurso primordial e indispensável a todas as formas de vida, e 
no entanto, mais manipulado, e por isto mesmo mais vulnerável que o ar que 
respiramos para viver. 
Se temos Mãe Terra, também temos Avó Água, estação primeira da vida. 
Somos todos filhos do entrelace de ambas, sendo os rios as veias abertas de 
Pacha Mama.

Neste terceiro volume dos Cadernos PRIMO - Casa Saudável, nos propomos 
a abordar esse tema atual, perene e estratégico por estar na base de toda pos-
sibilidade de vida, por definir e derivar da forma como escolhemos viver.

A água atravessa permeando todos os aspectos e desafios de nossa vida. Está 
em todos os problemas e todas as soluções. Envolve cada detalhe de nosso 
modo de viver, como e o que comemos, como construímos nossas casas e ci-
dades, onde escolhemos para viver, como geramos energia, como produzimos 
alimentos, nossos padrões de higiene e limpeza, como lidamos com nossos 
dejetos.

Da quantidade e da qualidade da água depende nosso corpo, nossa saúde, 
nossa existência, e reconhecer e relembrar esta interdependência é fundamen-
tal para pensarmos nosso padrão de consumo da água, nossa relação com ela.
 
A água é um recurso natural em que podemos mais facilmente acompanhar 
seu ciclo: a chuva cai, enche os lençois freáticos, rios e bueiros, evapora dos 
lagos e oceanos, forma nuvens e volta a se precipitar em forma de chuva ou 
neve. No meio do caminho, estamos nós que a utilizamos de forma direta 
e indireta em todas as etapas do dia. E ela está escasseando: 97,5% de toda 
água do planeta é salgada, e apenas 1% dela é regularmente renovada pelas 
chuvas e acessível de maneira sustentável. Mas a demanda mundial por água 
tem crescido, sobretudo em países desenvolvidos e pelos grandes mercados 
consumidores. Há evidências de que, ao redor do mundo, o consumo de água 
está se duplicando a cada 20 anos, e já hoje mais de 1 bilhão de pessoas não 
tem acesso adequado `a água pura e potável.

 
Nosso próprio corpo é feito sobretudo de água, assim como o corpo de Gaia, 
que habitamos ou compomos, e no entanto, estamos lidando com ela de forma 
degradante. Seja a considerando um recurso natural renovável, portanto, 
meramente à nossa disposição, para nosso uso, ou, pior ainda, seja a con-
siderando uma mercadoria a ser vendida e comprada como tudo mais do que 
necessitamos.

Manter a “casa saudável” - seja ela nosso corpo, nossa morada ou o planeta 
em que vivemos - implica necessariamente em estabelecer uma relação 
sustentável com a água e priorizar seu acesso a todos. A água é essencial a 
qualquer forma de vida, e não existe substituto que faça seu papel.



A “Pegada de Água” para o consumo responsável
O engenheiro hídrico Arjen Hoekstra elaborou a “pegada de água”, um 
cálculo da quantidade aproximada de água usada ou contaminada durante a 
produção de alimentos e bens de consumo em geral.

140 litros de água para produzir uma xícara de café
970 litros de água para 01 camiseta
1.500 litros de água para 01 kilo de açúcar refinado
5.000 litros de água para 01 kilo de queijo
15.500 litros de água para 01 kilo de carne bovina
400.000 litros de água para 01 automóvel

A “pegada de água”, “pegada hídrica” ou “água virtual” denuncia que a 
pecuária sempre foi o setor do agronegócio que mais usa e contamina a água 
do planeta.  Se o custo da água e o custo ambiental fossem embutidos no 
preço da carne, seu consumo seria proibitivo, e grande parte dos consumi-
dores de carne que hoje financiam este negócio deixariam de fazê-lo.

Você pode conferir o impacto ambiental de alguns hábitos de consumo mais 
comuns no site:  www.waterfootprint.org

Não envenenar a terra e os rios com agrotóxicos 
e pesticidas

A “pegada de água” cresce exponencialmente quando se inclui as águas 
contaminadas por agrotóxicos. Principalmente em um país como o Brasil, 
campeão mundial do uso de pesticidas agrícolas.
Dados do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Agrícola 
(Sindag) mostram que se em 1987 o consumo brasileiro não passava de 100 
mil toneladas por ano, só no ano de 2009 foram vendidas 725,6 mil toneladas 
de agrotóxicos no Brasil, movimentando 6,62 bilhões de dólares. 
O consumo de agrotóxicos aumenta com a expansão do agronegócio de alta 
escala e competitividade, e mais ainda com as sementes transgênicas, um 
modelo agrícola dependente-químico.
Consumir preferencialmente alimentos orgânicos é também uma forma de 
reduzir a crescente contaminação das águas.



Sedentos para privatizar a água
Pode a água ser controlada pelas demandas do Mercado Livre? A água é um 
direito básico cujo acesso deve ser garantido para todo ser humano ou deve 
ser disponível apenas para aqueles que puderem pagar o preço?
A indústria da água em todo o mundo está sendo cada vez mais controlada por 
grandes empresas interessadas em maximizar seus lucros e o seu valor para os 
acionistas, garantindo sua expansão ininterrupta.
Para isto, a água, em muitos lugares, vem sendo transformada de um patrimônio 
público para uma comodidade, commodities, no livre Mercado.
Nos países em desenvolvimento o Banco Mundial vem promovendo o direito 
à privatização da água, tentando definir a água como bem econômico e não 
social.
Observa-se, em boa parte do mundo, uma agenda de privatização, desregu-
lamentação e livre comércio da água, de forma incompatível com a idéia da 
água como patrimônio público e direito básico de todo ser humano.

Água não é mercadoria, é parte integrante 
do direito de viver
Há, em todo o planeta, uma disputa entre os que consideram a água como um 
“direito à vida” e os que a classificam como uma “necessidade”. No centro 
dessa disputa está o processo de mercantilização das condições indispen-
sáveis à vida. 
Os que consideram a água apenas um bem necessário, defendem sua comer-
cialização como outra mercadoria qualquer. Esta é a posição da Organização 
Mundial do Comércio (OMC). 
Já os defensores da água como um direito universal combatem o processo de 
transformação da água em mercadoria.
Para se defender do avanço da mercantilização da água, as comunidades po-
dem, por exemplo, buscar a auto-gestão, solidária e cooperativa, dos sistemas 
locais de abastecimento de água residencial.



Não apressar o rio, ele corre sozinho, tampouco 
tentar pará-lo: água e matriz energética
As grandes barragens são fortemente destrutivas e representam um desen-
volvimento injusto, trazendo um impacto socioambiental incalculável. Elas já 
levaram mais de 60 milhões de pessoas a se deslocarem à força, abandonando 
seus locais originais de vida e sua relação tradicional com os rios.
Neste momento, no Brasil, está em curso o faraônico projeto Belo Monte, 
produzindo um barramento do rio Xingu, alagando a floresta amazônica e 
territórios indígenas, em nome de um desenvolvimentismo que não respeita o 
meio ambiente.
Outras formas de geração de energia, mais limpas e seguras, como a captação 
fotovoltáica de energia solar, ou a captação de energia eólica, não recebem o 
investimento necessário.
Uma aposta decidida em uma matriz energética limpa e renovável requer, 
também, repensar os nossos padrões de uso e consumo de eletricidade. A 
eletrificação de atividades banais, como o ato cotidiano de abrir um portão, 
reflete diretamente na necessidade de areas de alagamento, de barragens, 
impactando intimamente nossa relação com a água.

Água e mineração
O comprometimento da qualidade e da quantidade da água nas areas onde 
se exerce a mineração é, ao lado da poluição do ar, da poluição sonora, da 
supressão da vegetação e degradação do terreno, algumas das consequências 
ambientais desta atividade.
A mineração do ouro pode deixar rejeitos ricos em arsênio, contaminação 
com mercúrio e aumento da turbidez das águas.
A mineração do calcário em areas de cavernas traz imensos impactos destruti-
vos sobre o patrimônio espeleológico.
A mineração do carvão gera contaminação de águas superficiais e subter-
râneas pela drenagem ácida de antigos depósitos de rejeitos.
A mineração de zinco, chumbo e prata gera rejeitos ricos em arsênio com 
grande potencial de contaminação de águas.
A mineração do ferro costuma deixar como herança barragens de contenção e 
de rejeitos, poluição de águas superficiais, além de assoreamento de córregos, 
rebaixamento de lençol freático, redução de vazão de nascentes e a destruição 
de lagos e lagoas quando utilizados como depósitos de rejeitos.



Repensar / Reduzir / Reutilizar / Reciclar
Na mesma lógica do manejo do lixo, para cuidar da água temos que Repensar 
/ Reduzir / Reutilizar / Reciclar.

Repensar, buscando uma relação mais respeitosa e responsável com a água 
nossa de cada dia.
Reduzir o consumo da água direta e indiretamente através do consumo respon-
sável, sobretudo alimentar e energético.
Reutilizar as águas servidas, as chamadas “águas cinzas”, depois do primeiro 
uso, para molhar as plantas e lavar o quintal, por exemplo.
Reciclar as águas contaminadas através de estações de tratamento.

Repensar de forma cíclica e não mais linear
Para construir uma relação mais respeitosa com as águas que somos e usa-
mos, é preciso abandonar a idéia linear de que águas passadas não movem 
moinhos.
Para isto precisamos enxergar o sistema cíclico que integra todas as águas do 
planeta, de forma que todas as águas passadas estarão sempre retornando ali 
mesmo, movendo novamente aquele moinho.
O pensamento em curva, a idéia do eterno retorno de todas as águas que 
estamos usando agora, aumenta nossa responsabilidade e nosso compromisso 
com o uso cuidadoso.
Se as águas voltarão, mesmo contando com a capacidade purificadora e res-
tauradora da natureza, qualquer contaminação durante seu ciclo, voltará junto 
com ela!



Reduzir o consumo de água
É possível planejar o fluxo da água no local que habitamos, de preferência 
desde a construção da casa: 

  • Reduzindo o consumo da água através da escolha de materiais e métodos 
construtivos mais integrados ao ambiente, que necessitem de menos água 
para sua manutenção e limpeza, e com maior aproveitamento da iluminação 
natural para reduzir o consumo indireto de água pela energia elétrica;
  • Reduzindo a impermeabilização do quintal, para o melhor fluxo das águas 
da chuva, com infiltração do solo natural;
  • Mantendo a flora nativa, bem adaptada ao regime hídrico local (chuvas), 
evitando substituição por flora exótica que necessitará de irrigação durante os 
períodos de estiagem;
  • Evitando vazamentos e desperdícios no sistema hidráulico;
  • Utilizando material de limpeza biodegradável;
  • Respeitando as matas ciliares, as proximidades de nascentes e os topos de 
morros livres de intervenção e construções.
  • Reduzindo de forma geral o padrão de consumo de supérfluos, pois tudo 
gasta água para ser produzido.

Reutilizar as águas servidas
As águas depois de usadas em nossas casas são chamadas de ”águas servi-
das”, e podem ser classificadas como “águas cinzas” e “águas negras”, para 
entendermos melhor seu grau de sujeira ou contaminação.
As águas que usamos nas pias, tanques, torneiras e no banho são as “cinzas”; 
e as águas do vaso sanitário, com fezes, são as negras.
Podemos tratar disto não simplesmente como esgoto a ser despejado fora, até 
porque no ciclo das águas não tem um fora.
Podemos reutilizar as águas cinzas, tomando cuidado para só usarmos 
produtos de limpeza biodegradáveis e não tóxicos, montando um sistema de 
aproveitamento das águas servidas, das pias, tanques, torneiras, chuveiros, 
para a irrigação das plantas do quintal.



Recolher e utilizar a água da chuva
É fácil e simples aproveitar os telhados de sua casa como grandes coletores 
de água de chuva. Basta instalar ou aproveitar as calhas já existentes, direcio-
nando a água coletada para um reservatório de 5.000 ou 10.000 litros de água 
que, de preferência, fique acima do local onde esta água será utilizada.
Você pode utilizar esta água para molhar seu jardim, sua horta, seu quintal 
vivo. Ou utilizá-la na limpeza de sua casa.
Faça uma caixa de passagem para filtragem das folhas e outros resíduos, e 
deixe escoar as águas da primeira chuva depois da estiagem, que vem lavando 
os telhados, para fora do seu reservatório.

Reciclar as águas
Reciclar é sempre uma opção mais complexa, difícil e onerosa que repensar, 
reduzir e reutilizar.
A própria natureza tem seus mecanismos para eternamente buscar tratar e 
purificar reciclando as águas.
A evaporação das águas e seu retorno através das chuvas, o esforço dos 
mares para processarem e degradarem todo o lixo e sujeira que recebem 
diariamente, são tentativas contínuas de reciclagem das águas. Mas está cada 
vez mais claro que nossa capacidade de sujar e contaminar as águas está 
superando a capacidade natural de recomposição deste bem maior.
Também nós, quando já produzimos águas negras em nossas casas, podemos 
utilizar fossas sépticas diluidoras anaeróbicas, ou o sistema de tanques de 
evapotranspiração (TEvap), que irão ajudar a purificar e tratar essas águas, 
antes de lançadas no solo para retornarem recicladas no eterno retorno das 
águas.



Clorar a água? Não é disto que se trata
Para fazer um tratamento é sempre preciso antes ter um diagnóstico, para se 
saber do que se está tratando. Por isto, o uso indiscriminado de cloro para 
“tratar” a água é um uso equivocado.
Claro que em circunstâncias nas quais a água está muito adoecida, muito 
contaminada com microorganismos, será necessário um tratamento antibiótico 
radical, incluindo o cloro. Como por exemplo, em estações  de tratamento que 
precisam transformar água poluída em água potável.
Mas, nos casos em que a captação de água, superficial ou subterrânea, oferece 
uma água ainda pura, e com baixa taxa de contaminação, é possível pensar em 
alternativas de desinfecção que não adulterem a composição química da água.
Isto pode evitar a produção, na água que será consumida, de subprodutos 
químicos, derivados da cloração, como os trihalometanos, que se originam das 
reações químicas entre o cloro e as substâncias orgânicas presentes na água.
Pesquisas constataram que os trihalometanos são uns dos contaminantes das 
águas “tratadas” com cloro que tem potencial tóxico para os seres humanos.
Há também pesquisas que apontam os trihalometanos como potencialmente 
cancerígenos.
Quem tem peixinhos de aquário em casa, sabe que muitas espécies não sobre-
vivem se forem colocadas diretamente na água clorada. Este é um indicador 
biológico bem simples e fácil de se constatar, o cloro é um antibiótico potente, 
que adultera a composição química da água, adulterando inclusive seu sabor e 
odor.

Desinfecção da água por raios ultravioleta, 
sem adulteração química
Uma alternativa viável, eficiente e economicamente vantajosa, é a utilização 
da desinfecção da água por lâmpadas de raios ultravioleta.
A luz germicida ultravioleta altera o DNA das bactérias e vírus até que eles 
não sejam mais capazes de se reproduzir. Desta forma, a desinfecção ultravio-
leta torna microorganismos patogênicos em inofensivos.
A desinfecção ultravioleta – UV é um processo físico que não utiliza nenhum 
produto químico, não adulterando assim as propriedades físico-químicas da 
água.
A desinfecção por UV não gera efeito residual capaz de prejudicar os seres 
humanos ou o meio ambiente ou a vida aquática, como acontece com os 
trihalometanos.
A desinfecção por UV não produz subprodutos, como as cloroaminas, não 
alterando o sabor ou o odor da água, e não gerando resistência dos microor-
ganismos.



Águas Negras
Um dos maiores contaminantes de cursos d’água são os esgotos domésticos 
provenientes dos vasos sanitários, chamados de águas negras, pois as águas 
cinzas, citadas acima, mais fáceis de manejar, são todas as outras águas servi-
das.
A recomendação para quem não tem banheiro é sempre defecar longe dos 
cursos d’água, e procurar enterrar os dejetos, para que as chuvas não os levem 
até os córregos e rios.
Mas o sanitário tradicional que usamos promove justamente o contrário, a 
defecação diretamente na água.
Misturar dejetos e água só aumenta o problema, e lançar estes dejetos sem 
tratamento nos rios é um verdadeiro desastre ambiental promovido cotidiana-
mente.
Uma opção são as Estações de Tratamento de Esgotos – ETEs, que geram 
uma minimização importante do problema.
Outra opção são as fossas sépticas diluidoras anaeróbicas, que geram uma 
filtração e decomposição antes de lançarem os dejetos no solo, reduzindo 
consideravelmente a chance de contaminação de águas subterrâneas ou super-
ficiais.
Mas o ideal é não misturar as fezes com a água. 

O Banheiro Seco ou Bason, pois fezes e água 
não se mistura
O chamado banheiro seco, bason, ou banheiro compostável ou banheiro vivo 
é uma maneira de recolher as fezes, sem misturá-las com água em nenhuma 
etapa do processo.
E para contornar a perda da comodidade do banheiro tradicional, que ao 
estabelecer uma barreira de água evita moscas e mau cheiro, o bason utiliza 
a   energia solar para desidratar as fezes, atingir uma temperatura que possa 
matar boa parte dos microorganismos patogênicos e estabelecer um sistema 
de ar quente que leve o mau cheiro pela chaminé e bloqueie a entrada de 
moscas.
O banheiro seco não gera poluição das águas ou do solo, e, ao contrário, 
consegue transformar os dejetos humanos em adubo (húmus sapiens) para ser 
reaproveitado pela natureza na nutrição das plantas.


