
A água
e o

nosso 
futuro

O papel das empresas de
saneamento na proteção dos mananciais



De onde 
vem a 

água 
que você 

consome?

A 
água 
que 

consumimos 
diariamente é captada 
de mananciais, que são 
todas as fontes de água 

superficial ou subterrânea 
usadas para consumo 
humano e atividades 

econômicas.
Ela se 

movimenta 
constantemente, 

adquirindo 
características dos lugares 

por onde passa. Para termos 
água suficiente no longo prazo 

para atender os diferentes 
usos que fazemos dela, os 
mananciais precisam ser 

mantidos em boas 
condições.



Essas fontes 
estão sendo 

pressionadas por 
diversos fatores

Mudanças climáticas
Períodos de secas 
mais intensos e 
prolongados e chuvas 
mais volumosas e 
concentradas

Urbanização
Solo impermeabilizado
Rios canalizados
Ocupações 
desordenadas
Poluição das águas

Uso inadequado 
do solo
Poluição química
Desmatamento
Queimadas
Mudanças na 
estrutura do solo

Crescimento 
populacional
Aumento de 1% ao ano 
na demanda de água, 
aproximadamente 
25% até 20401

Crescimento 
econômico
A água é um 
dos principais 
insumos para 
diferentes 
atividades 
e processos 
industriais.

1 Trata Brasil. Demanda futura por água tratada nas cidades brasileiras 2017 a 2040. 202



Como podemos proteger os 
mananciais dessas ameaças?
Investir nas soluções baseadas na natureza em áreas 
estratégicas é uma ação central para garantir a proteção 
dos mananciais .
Áreas de mananciais bem conservadas melhoram a 
qualidade da água, contribuem para que ela infiltre 
melhor na terra e ajudam a regular sua quantidade, 
recarregando as fontes de abastecimento e reduzindo as 
pressões sobre o sistema.

Conservação 
da vegetação 

nativa Recuperação 
da vegetação 

nativa

Atividades 
produtivas 

rurais 
sustentáveis

Conservação 
do solo e da 

água



A proteção de mananciais 
exige um esforço

coletivo, e viabilizar
os investimentos é 

essencial para o
cuidado com a água.

VOCÊ 
PODE 

AJUDAR
Exigindo que a 

companhia de água 
local ajude a proteger 

os mananciais.

Consulte 
a sua 

prefeitura sobre o 
planejamento para 
proteção das áreas 

de mananciais.

Todos 
podem 

ajudar: prefeitura, 
empresa de 

água, empresas, 
proprietários rurais 

e moradores da 
cidade.

As 
revisões 
tarifárias 

conduzidas por 
agências reguladoras 

são uma oportunidade 
para que esse debate 

aconteça. 

Fique atento e 
participe!



A sustentação de um programa de proteção de mananciais 
a partir da colaboração do setor de saneamento é usado 
em outros lugares do Brasil e do mundo. Seus resultados 
mostram que é possível que todos possam contribuir e se 
beneficiar ao investir na proteção dos mananciais.

Tarifa hídrica 
exclusiva 

composta por um 
valor fixo e outro 

variável de acordo 
com o consumo

2015

Heredia
(Costa Rica)

2,5% da receita 
mensal da 

concessionária

2019

Lima (Peru)

1,54% sobre o 
valor da receita 

verificada 
da Empresa 

Municipal de Água 
e Saneamento

2019

Balneário 
Camboriú 

(Brasil)

Valor 
contabilizado 

nos custos 
operacionais do 
órgão municipal 

responsável 
pelo serviço de 
abastecimento

1990

Nova York 
(EUA)

•0,5% da 
receita anual da 
Companhia de 
Saneamento de 

Minas Gerais

2017

Minas Gerais 
(Brasil)



Por que devemos 
proteger os mananciais?

Podemos juntos 
cuidar dos nossos 
mananciais

A água é um bem comum, limitado, essencial à vida e insubstituível. O acesso à água e ao 
saneamento básico são dois direitos humanos fundamentais e devem ser assegurados.

Mas para isso é necessário proteger os mananciais para garantir o constante acesso à água 
potável em quantidade e qualidade adequadas para atender as necessidades humanas 
do dia-a-dia como beber água, cozinhar e tomar banho, promovendo qualidade de vida, o 
desenvolvimento de atividades econômicas e a conservação do meio ambiente. 

Se não começarmos a agir, corremos o risco de enfrentarmos novas crises hídricas. E essa ação 
só é possível se houver o engajamento e o comprometimento de todos.

Proteger ativamente as 

condições do manancial 

tem de ser do interesse 

de qualquer prestador de 

serviço de abastecimento 

de água, pois é de 

lá que vem a sua 

matéria prima.



Execução:

Apoio:


