
 
 

 

 

Ano 07, n. 23, Abril/2013 

ISSN: 2237-6372 

pet.ufma.br/biologia 

 

Água 
 - um recurso escasso? 

Veja também: 
A má distribuição dos recursos hídricos:  

Uma realidade global e histórica. 

E muito mais!!! 

Os mistérios da água! 
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EDITORIAL 

 

 

 

Tá com sede? Então, vamos de ÁGUA! A ONU 

reconheceu 2013 como o ANO DA COOPERAÇÃO 

MUNDIAL PELA ÁGUA, e, como acontece todos os 

anos, o PET BIOLOGIA selecionou a ÁGUA como tema 

norteador dos nossos BOLETINS INFORMATIVOS  

desse ano. Vamos entender qual a disponibilidade desse 

recurso em nosso Planeta, quais as políticas públicas que 

o protegem, quais os impactos das mudanças climáticas,  

os problemas de contaminação e o que faremos para 

sobreviver com a limitação cada vez maior da água 

potável? Desejo que a leitura nos leve a refletir sobre a 

nossa relação com esse recurso, indispensável a 

sobrevivência da vida em nosso Planeta! Não devemos 

pensar na água só quando sentirmos SEDE! 

 

BOA LEITURA! 

Atenciosamente 

 

Profa. Dra. Gisele Garcia Azevedo 

Tutora do Grupo PETBIOLOGIA 

 

 

NESTA EDIÇÃO, CONFIRA! 
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Figura 1 - Aqueduto. 

Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_aqueduct 

Fonte: http://www.unwater.org/watercooperation2013.html 

 

 

A má distribuição dos recursos 

hídricos: Uma realidade global e 

histórica 
Por: Rafael Antônio Brandão 

     O surgimento e aprimoramento de tecnologia que 

permitisse transportar água de um corpo d’água foi sem 

dúvida um marco na história da humanidade. Esse tipo de 

avanço mudou a forma como o homem interagia com os 

recursos hídricos e possibilitou o surgimento e expansão de 

grandes impérios, como foi o caso do Império Romano.  Os 

aquedutos romanos funcionavam através do uso da força da 

gravidade, escorrendo a água por grandes construções 

semelhantes a calhas. A água então era distribuída na cidade, 
possibilitando um acesso mais fácil a todos (Taylor, 2012).  

Porém, nem toda a população de Roma usufruía deste 

recurso, que ficava, basicamente, restrito ao alto escalão 

social. Desde então, algumas coisas mudaram, e hoje a água 

é transportada através de canos de alta pressão e alcança 

distâncias muito maiores do que aquelas alcançadas pelos 

antigos aquedutos. No entanto, a questão da acessibilidade 

igualitária de água potável parece ter parado no tempo. 

     

      

    

  A má distribuição de água potável para grande parte da 

população ainda é um dos grandes problemas da sociedade 

contemporânea. Hoje, cerca 884 milhões de pessoas no 

mundo ainda sofrem por não receberem água própria para o 

consumo em suas residências (OMS, 2010), sendo que a 

grande maioria dessas pessoas é de algum país fora da 

Europa ou América do Norte. Em contraste, nos países de 

primeiro mundo, como França, Alemanha, Estados Unidos e 

Canadá, quase 100% da população vive em residências que 

possuem água encanada, adequada para o consumo (Pontes 

& Schramm, 2004). Mas a mudança almejada está a 

caminho, ainda que a passos lentos. Segundo a organização 

mundial da saúde, em cerca de dezoito anos (entre 1990 e 
2008), aproximadamente 10% da população mundial, que 

antes não tinha acesso a água passou a ter (OMS, 2010). 

     Visando alertar e conscientizar a população mundial e, 

também dos governos sobre a problemática da falta de água 

potável e ausência das condições sanitárias básicas que 

afetam direta ou indiretamente grande parcela da população 

mundial, a Organização das Nações Unidas (ONU) declarou 

2013 como o Ano Internacional da Cooperação mundial pela 

água (ONU, 2013). Segundo a própria ONU, a preocupação 

com os problemas relacionados à disponibilidade de água se 

 

 

 

 

 

agrava com a entrada do aquecimento global nessa equação. 

Sendo assim, o presente artigo tem como objetivo discutir e 

avaliar questões relacionadas às posturas políticas 

internacionais, no que diz respeito à qualidade de vida 

daqueles que não tem acesso à água potável e condições 

sanitárias básicas. Além de apresentar a atual situação 

sociopolítica do nosso país nas questões relacionadas à água. 

 

A problemática da água em um mundo 

contemporâneo 
  

     De acordo com Oki et al. (2006), atualmente, 3800 km
3
 

de água são retirados, por ano, de  rios e lençóis freáticos no 

mundo todo. Apesar de parecer ser um número bastante 

elevado, corresponde a apenas 10% de toda a água doce que 

está disponível nestes corpos d’água. Portanto, a falta de 

água disponível não parece ser a vilã nesse contexto de 

desigualdades. Neste mesmo trabalho, os autores apontam a 
poluição destes corpos d’água como sendo um dos principais 

causadores dos problemas relacionados à água doce no 

mundo. Dentre as fontes de poluição mais importantes 

podemos destacar: as indústrias, o escoamento da agricultura 

e a saída de esgotos em corpos d’água (Schwarzenbach et al. 

2010). O aumento da entrada de compostos orgânicos em 

rios e lagos propicia o crescimento e a proliferação 

acelerados de populações de microalgas (bloom), que por sua 

vez podem ser muito danosas ao ambiente e aos animais que 

dependem daquele corpo d’água (Heisler et al. 2008). 

     Apesar do grande esforço por parte da comunidade 

científica para estabelecer as consequências que o 

aquecimento global poderá, ou não, ter nas fontes de água 

potável do mundo, ainda faltam resultados mais concretos. 

Porém, boa parte dos estudos mostra que as consequências 

serão notadas pela população mundial, principalmente, em 

relação ao ciclo da água (pois a taxa de precipitação 
aumentará) e, na disponibilidade de alguns recursos, como é 

o caso da salinização de lençóis freáticos causada pelo 

aumento no nível do mar (Oki et al. 2006; Arnell, 1999). 

Ainda segundo Arnell (1999), a alteração no ciclo 

hidrológico, com o aumento da precipitação por 

consequência das altas temperaturas, não significa mais 

abundância de água doce, pois grande parte desta água 

precipitará sobre os oceanos, tornando-se, assim, inviável 

para o consumo.  

     Outro ponto que merece destaque é a crescente 

preocupação em relação ao início de uma guerra mundial  

 

A r t i g o  



Boletim do PET      nº 23    Abril/2013  p. 4 
 

pet.ufma.br/biologia 

Fonte:  http://kutahyatema.blogspot.com.br/2011/02/su-
kirliligine-dikkat-edelim.html 

 

 

causada pela disputa por recursos hídricos disponíveis. De 

acordo com uma reportagem da rede de comunicação Al 
Jazeera, de agosto de 2012, guerras por água já aconteceram 

em vários países em todo mundo. Como a disputa entre 

Senegal e Mauritânia por áreas próximas ao rio Senegal, que 

durou três anos (1989-1991) e resultou em uma ruptura 

diplomática entre os países, que só foi reestabelecida em 

1992. Mas, de fato, o maior agravante desse contexto de 

possíveis conflitos é a grande desigualdade na distribuição 

deste recurso. 

 

Ásia e África: Os continentes do descaso  

 

     Em seu artigo intitulado “The Human right to water”, 

Gleick (1998) traz uma discussão que inclui a existência ou 

não de artigos oficiais que indiquem que, sob a lei, todo o 

homem tem direito à água. Em uma breve discussão sobre 

isso, o autor conclui que apesar de este direito estar explicito 

em apenas um único documento oficial (a Convenção dos 

Direitos da Criança), o direito a recursos relacionados à água, 

para consumo e uso em outras atividades diárias, se faz 

presente, indiretamente. Afinal, a água é um pré-requisito 

necessário para que outros direitos possam ser concedidos.  

Portanto, este é um recurso irrevogável e deve ser concedido 

à população de forma própria e igualitária. Mas a realidade 
se mostra distante do que é esperado, principalmente, nos 

continentes Africano e Asiático. 

     Não é de hoje que temos conhecimento da triste realidade 

em que se encontra o continente Africano. Segundo 

informações da Organização Mundial de Saúde (OMS, 

2009), aproximadamente 46% das mortes de crianças com 

até cinco anos de idade causadas por diarreia, se dá no 

continente Africano. Segundo mesma fonte, a Diarreia é a 

segunda maior causa de mortes infantis no mundo, 

totalizando 16%. A diarreia está classificada como uma 

doença relacionada com a qualidade de água (Mara & 

Feachem, 1999), de forma que pode-se assumir que a 

condição precária de higiene é uma das causas, mesmo que 

indiretamente, das mortes que ocorrem todos os dias no 

continente africano. É assustador pensar que dos 

aproximadamente um bilhão de africanos, apenas cerca de 

602 milhões de pessoas tem acesso à água potável. Pior ainda 

é a situação quando relacionada à condição sanitária básica, 

que está restrita a uma porção ainda menor, 360 milhões 
(36%) (Eneh, 2011). 

     No continente Asiático, a realidade não é tão diferente do 

que é visto na África. A Índia, país que segundo Kumar et al.  

(2005), apresenta cerca de 1\25 de toda a água doce 

disponível na terra, é também o país que, segundo a OMS, 

apresenta o maior número de morte de crianças com menos 

de cinco anos, vítimas de diarreia, com aproximadamente 

386.600 mortes por ano. Índia e China, juntas, possuem, 

segundo o Census Bureau (2013), cerca de 2 milhões e 500 

mil habitantes. Esse crescimento populacional é uma das 

explicações para a grande crise relacionada aos recursos 

hídricos, enfrentada por esses dois países (Kumar et al. 2005; 

Schneider, 2011). Grandes populações têm uma maior 

demanda de recursos; e o crescimento das grandes cidades, 
necessário para comportar essa grande quantidade de 

pessoas, só agrava ainda mais a falta de recursos hídricos 

nesses países. 

 

O Brasil de um nordeste que tem sede 

 
     Possuindo cerca de 12% de toda a água doce disponível 

no planeta Terra e tendo a maior vazão por habitante (ANA, 

2007), o Brasil é um dos países que, teoricamente, menos 

deveriam sentir os impactos da falta de água.  Mas, em pleno 

Século 21, boa parte dos brasileiros ainda sofre com a falta 

de água potável em casa. Isso é explicado pela má 

distribuição dos recursos hídricos do país. Segundo Machado 

(2003), as águas brasileiras estão restritas, em sua grande 

maioria, no Norte do país, que possui apenas 7% de toda a 

população brasileira. A região nordeste do país, que 

representa aproximadamente 29% da população do Brasil, é 
a que mais sofre com essa má distribuição das águas pelo 

país, visto a grande incidência de casos de diarreia nesta 

região, com proporções semelhantes ao de países 

extremamente pobres do continente Africano, como o Quênia 

e a Nigéria (Campos et al. 1995). 

     O surgimento das políticas públicas que visavam mudar a 

realidade daqueles brasileiros que passam sede ou sofrem 

com as mazelas da falta de água, trouxe algumas opções no 

que diz respeito à solução da problemática da sede no 

semiárido brasileiro. Segundo Cirilo (2008), um dos 

primeiros métodos adotados pelos governantes foi a 

construção de cisternas e poços para captação e 

armazenamento de água. O problema da construção de poços 

e cisternas, segundo o autor, está diretamente relacionado 

com as condições ambientais e geológicas da região 

nordeste.  A alta taxa de evaporação, causada por altas 

temperaturas, e o fato de o solo ser de constituição cristalina 
acometem o potencial que os poços e barragens podem ter 

para a solução do problema, pois se perde muita água na 

forma de vapor e poços perfurados muitas vezes apresentam 

água com salinidade acima da recomendada para o consumo 

humano. 

     É notável um descaso, por parte do Estado, para com as 

políticas que possam de alguma forma resolver essa triste 

realidade na qual se encontra grande parte da população no 

Nordeste Brasileiro. De fato, alguns avanços já foram feitos e 

algumas das opções encontradas têm grande potencial, no 

que diz respeito a uma amenização do problema. Como é o 

caso da construção de cisternas fechadas, que servem para 

armazenar água durante o período de chuva e que quando 

cheia, pode abastecer uma casa com cinco pessoas por um 

período de até seis meses (http://www.integracao.gov.br/ 

agua-para-todos). Outra solução que vinha ganhando 

destaque era a transposição das águas do rio São Francisco. 
A obra que se iniciou no ano de 2007 e tinha prazo final 

estipulado para o fim do ano de 2012, porém, devido a uma 

http://www.integracao.gov.br/agua-para-todos
http://www.integracao.gov.br/agua-para-todos
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Fonte: http://coisasdeclaudio.blogspot.com.br/2012/12/voce-tem-

sede-de-que-seca-nordestina.html 

série de irregularidades teve sua conclusão adiada para o ano 

de 2015. De acordo com uma reportagem exibida no dia 20 

de Janeiro de 2013, pela Rede Globo de televisão, as obras 

além de estarem muito atrasadas, também sofreram um 

aumento gritante em seu montante final, quase dobrando de 

valor. Com este atraso, centenas de pequenos produtores.  

 

 

Conclusão 

 
     Por tanto, é notável que os problemas de má distribuição 

de água potável, própria para o uso, não são só locais e 

atuais, mas globais e históricos. Historicamente, a 

distribuição de água para lugares que antes sofriam com sua 
escassez possibilitou a formação e expansão territorial de 

grandes impérios. Porém, o crescimento descontrolado das 

populações nas cidades, teve como consequência o 

surgimento de falhas na distribuição da água e grande parcela 

população passou a sofrer por isso. Hoje a realidade não é 

muito diferente. Vemos cidades cheias e com péssimos 

sistemas de distribuição e tratamento de água em todos os 

cantos do mundo. Além disso, vemos também, pessoas, 

principalmente, de países subdesenvolvidos, sofrendo por 

falta condições mínimas de higiene, consequência do descaso 

dos seus governos e da omissão do resto do mundo. A 

decisão da ONU de por em pauta a questão da distribuição de 

recursos hídricos, é o primeiro passo de muitos, que devem 

ser dados para alterar essa realidade e evitar consequências 

mais drásticas, como as guerras e conflitos entre povos. A 

mudança deve começar em cada um e em pequenos atos, 

afinal o problema do mundo não é a falta de água, e sim o 
descaso.  
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Os mistérios da água  

      Por: André Alvares Marques Vale 

 

     A água é uma das substâncias mais misteriosas do universo. 

Sua importância para os processos vitais sempre foi reconhecida 

pelos povos antigos e a ela sempre foram atribuídas inúmeras 

propriedades sobrenaturais. Para os gregos, por exemplo, a água 

era o “elemento” (no sentido não químico da palavra, uma vez que 

a água é formada por dois elementos químicos: oxigênio e 

hidrogênio) relacionado com a emoção, fertilidade e a própria 

vida. Não é por acaso que muitas das religiões colocam a água 

como geradora da própria criação. Para os egípcios, por exemplo, 

foi a partir do Nun, a água primordial, que surgiu o primeiro deus 

e, posteriormente, a própria criação. A mitologia indiana e a 

babilônica também compartilham o mesmo princípio da água 

primordial de onde tudo teria surgido. 

     Mesmo no paradigma científico, a água teve papel primordial 

no surgimento da vida. Até os dias de hoje a teoria de Oparin e 

Haldane ainda é apontada como uma das mais plausíveis para o 

surgimento dos organismos vivos. Segundo esta teoria, a Terra 

primitiva e suas condições extremas (chuvas torrenciais, raios, 

gases como metano, amônia, 

hidrogênio, etc.) propiciaram a 

formação de um mar primitivo 

cujas águas permitiram que 

processos químicos complexos 

ocorressem criando assim as 

primeiras moléculas orgânicas e, 

posteriormente, os próprios 

organismos vivos. Devido à sua 

importância histórica e ao papel 

central que possui nos processos 

biológicos, a água é alvo de 

inúmeras pesquisas e estudos, seja 

para desvendar suas propriedades 

químicas, físicas e biológicas, ou 

seja, para garantir sua continuidade 

como um recurso viável em um 

mundo onde sua exploração e 

poluição atingem níveis alarmantes. 

     Apesar dos estudos feitos, a água continua sendo uma 

substância misteriosa. Muitas das suas propriedades físicas e 

químicas não são completamente entendidas pelos cientistas. Um 

exemplo disso, é o estranho fato da água quente demorar menos 

tempo para congelar do que a água fria. Essa constatação, no 

mínimo contra indutiva (afinal um corpo com  mais energia 

térmica deveria levar  mais tempo para perdê-la e assim atingir a 

temperatura necessária para congelar), foi feita por Erasto 

Mpemba, em 1963, sendo o fenômeno batizado de efeito Mpemba. 

Outra propriedade que questiona os princípios básicos propostos 

por Sir Isaac Newton é a menor densidade do gelo em relação à 

água. A maioria das substâncias, quando solidificadas, ficam mais 

densas que a própria substância quando líquida. Isso ocorre devido 

à diminuição do grau de agitação das moléculas que ao perderem a 

energia por conta da baixa temperatura ficam cada vez mais 

unidas, diminuindo o seu volume, causando assim o aumentando 

de sua densidade. O H2O, por sua vez, não segue esse princípio, 

ficando na verdade menos denso quando sólido (é devido a isso 

que cubos de gelo flutuam sobre a água) e tendo seu volume 

aumentado em cerca de 8% (o que causa uma série de acidentes 

envolvendo recipientes com água e congeladores). Isso ocorre 

devido à estrutura cristalina hexagonal formada durante a 

solidificação deste líquido, o que permite a existência de uma 

grande quantidade de espaços vazios, aumentando o volume ao 

invés de diminuí-lo.  

      

     Apesar de inusitadas, essas características físico-químicas não 

são difíceis de serem observadas ou distantes de possíveis 

explicações convencionais para a sua ocorrência, fato que não é 

verdadeiro para algumas supostas capacidades da água como, por 

exemplo, a de reter informações. Essa 

propriedade teórica foi proposta inicialmente 

por Jacques Benveniste em 1988 como uma 

forma de explicar as propriedades terapêuticas 

dos remédios homeopáticos. Segundo o 

princípio proposto, a água teria a capacidade 

de armazenar, de algum modo, propriedades de 

substâncias que já estiveram diluídas nela, 

mesmo que as substâncias sejam retiradas da 

mesma. Masaru Emoto, um escritor japonês, leva a ideia ainda 

mais longe ao afirmar que a consciência humana e outros fatores 

como música e palavras são capazes de alterar a estrutura 

molecular da água. Para provar que tal interação é possível, várias 

amostras de água da mesma fonte foram separadas (um total de 6 

garrafas), sendo duas colocadas como amostras para o 

experimento, outras duas colocadas próximas às primeiras, sendo 

denominadas controle proximal, e outras duas colocadas distantes 

de todas as outras, denominadas controle distante. Para demonstrar 

que as emoções humanas têm a 

capacidade de alterar a estrutura 

molecular da água, Emoto liderou 

vários grupos de pessoas que 

ofereceram orações para as amostras 

de água do experimento, sendo sua 

localização relevada para esses 

grupos através de imagens do google 

maps. Após este procedimento as 

amostras foram identificadas de A a 

F e levadas para um laboratório onde 

foram analisadas por pesquisadores 

que não sabiam qual amostra era 

relativa ao experimento e quais eram 

do controle. A água das amostras 

foram congeladas em placas de petri, 

identificadas e colocadas 

randomicamente em um freezer para 

congelar. Em seguida, as amostras 

foram observadas em um microscópio para que os cristais de gelo 

fossem analisados, sendo que fotos foram tiradas de cada placa 

resultando em um total de 300 fotos (50 para cada garrafa). 

     Para saber se os cristais provenientes das amostras submetidas 

a orações eram mais simétricos e esteticamente atraentes (hipótese 

proposta por Emoto) do que aqueles que serviram apenas como 

amostras, um site foi criado pelos pesquisadores onde um total de 

50 fotos eram  disponibilizadas para os visitantes que deviam dar 

nota a cada foto, sendo esta variando de 1 a 6 (grau crescente de 

beleza, sendo 1 o mais baixo e 6 o mais alto). Após a análise dos 

dados gerados, a hipótese de Emoto foi confirmada, embora os 

testes estatísticos dessem uma significância baixa. Apesar desta 

suposta evidência física, muitos estudiosos negam a validade dos 

estudos, argumentando que o valor estético de cada pessoa é muito 

variável, levando a erros na interpretação dos dados, além de 

acusarem Emoto de manipular as fotos dos cristais. Emoto e seus 

colaboradores argumentam que essas acusações são falsas assim 

como aquelas que afirmam que essas diferenças foram causadas 

por outros fatores, afinal as garrafas do experimento e do controle 

proximal estavam em uma sala que isolava campos 

eletromagnéticos, logo variações desse tipo não poderiam causar 

diferenças, além do que todas as amostras estavam sujeitas à 

mesma temperatura.  

     Em 2005, porém, um grupo de cientistas da universidade de 

Toronto, liderados pelo Prof. Dr. R. J. Dwayne Miller, demostrou 

que a água possui sim a capacidade de reter informações. No 

Resenhas 

        Jacques 
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entanto, essa capacidade é limitada a 50 femtosegundos (1 

femtosegundo equivale a milionésima parte de um segundo). Isso 

ocorre devido à interação eletromagnética entre as moléculas 

subatômicas da água e da substância ou fenômeno físico ao qual 

ela está exposta (no caso do experimento foi utilizado luz para 

estimular e detectar as alterações na molécula de água). Durante 

um tempo muito curto a configuração da molécula de água muda, 

armazenando a informação deixada pelo estímulo ainda que ele 

não esteja mais lá. Mesmo com esta constatação, é interessante 

notar que o experimento em questão apenas analisa um número 

muito reduzido de partículas, ficando ainda a dúvida do que estaria 

acontecendo com o resto das moléculas. E se elas forem capazes 

de passar a informação umas às outras formando uma rede onde 

cada elemento perde a informação individual, mas passa a mesma 

para o próximo, causando assim a existência de uma memória 

virtual, protegida pela coletividade dos integrantes da rede? No 

caso da teoria proposta por Emoto, os pensamentos e as próprias 

emoções humanas poderiam afetar a configuração quântica da 

estrutura molecular da água, afinal todos os resultados do nosso 

sistema cognitivo (pensamentos, emoções etc) nada mais são que 

descargas elétricas produzidas por nosso corpo. Sabemos que 

pequenas quantidades de energia podem viajar por vários 

quilômetros e causar alterações no meio na qual se encontram, e, 

sendo assim, Emoto argumenta que nossos pensamentos podem 

fazer a mesma coisa com a água. 

     Muitos defensores das ideias de Emoto argumentam que suas 

propostas são tão banalizadas devido ao fato que, caso estejam 

corretas, causariam um verdadeiro abismo entre o que se sabe e o 

que não se sabe sobre as interações mais sutis entre os fatores 

bióticos e abióticos, além do que muitas de suas ideias retomam 

um pensamento mais interativo da realidade, onde o simples 

pensamento poderia causar alterações significativas no mundo 

físico. Tal ideia, que se aproxima do pensamento mágico, é 

notoriamente desprezada pelos cientistas da atualidade, não 

importa quantas evidências apareçam em favor da sua validação.       

     A verdade é que não sabemos quase nada sobre um dos 

principais constituintes da matéria viva (e da própria existência da 

vida e suas interações). Este misterioso elemento sempre causa 

fascínio e admiração e, assim como as antigas religiões há muito 

descobriram, os segredos da vida se escondem nas profundezas 

das águas. Vamos apenas esperar que nossas atitudes para com ela 

não levem a sua destruição e, por consequência, da vida que ela 

gerou.  

 

 

Fontes: CF. ELIADE MIRCEA (1992). Tratado de história das 

religiões. Edições Asa. Porto. 

DEAN RADIN, GAIL HAYSSEN, MASARU EMOTO,   
TAKASHIGE KIZU; 2006. Double-Blind Test of the Effects of 

Distant Intention on Water Crystal Formation. EXPLORE: The 

Journal of Science and Healing vol. 2, Setembro, p. 408 – 411. 

M.L. COWAN, B.D. BRUNER, N. HUSE, J.R. DWYER, B.CHUGH, 
E.T.J. NIBBERING, T. ELSAESSER & R.J.D. MILLER;2005. 

Ultrafast memory loss and energy redistribution in the hydrogen bond 

network of liquid H2O. Nature vol. 434,Março, p 199 – 202. 

RADIN, D., LUND, N., EMOTO, M., & KIZU, T. (2008). Effects of 
distant intention on water  crystal formation: a triple-blind replication. 

Journal of Scientific Exploration, vol.  22, p. 481- 493.  
TEIXEIRA J. 2007. Can water possibly have a memory? A skeptical 

view. Homeopathy vol. 96. P. 158–162. 

  

Insetos aquáticos: uma abordagem criativa para 

avaliação da qualidade da água  
Por: Lucas Pereira Martins 

 
     A poluição de mares, rios, lagos e lagoas têm sido assunto 

recorrente na mídia e nos meios científicos desde o século passado. 
Múltiplos impactos ambientais, resultantes de atividades mineradoras, 

construção de barragens, desvios dos cursos naturais de rios, 

lançamento de efluentes domésticos e industriais, desmatamento, uso 

inadequado do solo, dentre diversos outros, têm contribuído para que 
o problema da poluição dos ecossistemas aquáticos seja agravado. 

Perante este cenário, possíveis soluções precisam ser encontradas. 

Algo interessante e que, por muitas vezes é desconhecido do público 

em geral, é a utilização de insetos aquáticos para a análise da 
qualidade da água. Estes insetos tendem a acumular uma grande 

quantidade de elementos quando expostos à altas concentrações destes 

poluentes. No entanto, alguns táxons toleram uma grande quantidade 

de elementos e metais pesados presentes na água, enquanto que outros 
táxons são extremamente sensíveis a estes distúrbios. Sendo assim, 

por meio de um levantamento de espécies de insetos de um rio, lago 

ou lagoa e a análise de abundância, riqueza, diversidade e composição 

das espécies, é possível obter conclusões seguras e interessantes a 
respeito da qualidade da água do local, fazendo com que o 

monitoramento destes insetos se torne mais eficiente do que o 

monitoramento baseado somente na mensuração de parâmetros físicos 

e químicos.  
     Dentre os insetos utilizados em análises e monitoramentos 

biológicos, encontram-se notadamente os estágios imaturos das ordens 

Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera e Diptera. Estas ordens são 

amplamente utilizadas por possuírem ciclo de vida relativamente 
longo quando comparados a outros insetos, serem organismos com 

larvas de tamanho grande, sésseis ou de pouca mobilidade, o que 

permite que eles sejam coletados por métodos simples e de baixo 

custo. Para a coleta destes animais geralmente se utiliza redes do “tipo 
D” pelo método de varredura explorando diferentes habitats existentes 

em um determinado trecho.  

     É de notável interesse a variedade no modo de respiração que os 

estágios imaturos destas ordens 
apresentam, visto que este é um 

caractere muito importante para que 

haja maior resistência de um inseto 

para a sobrevivência em ambientes 
poluídos. Por exemplo, enquanto 

que larvas de mosquito, que retiram 

o oxigênio diretamente do ar 

atmosférico geralmente conseguem 
sobreviver em ambientes com 

maior grau de poluição e metais 

pesados, larvas que retiram o 

oxigênio da própria água geralmente possuem sensibilidade maior aos 
poluentes, como no caso de Plecoptera. Deste modo, haver uma maior 

quantidade de espécies características de ambientes perturbados é um 

fato interessante a ser considerado para a análise de um ecossistema, e, 

posteriormente, para a tomada de decisões.  
     A partir deste conhecimento, diversos Projetos que utilizam insetos 

para análise da qualidade da água têm sido feitos no mundo todo, 

sendo vários deles feitos no Brasil. O INPA (Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia) tem sido um dos precursores e maiores 

incentivadores de trabalhos abordando estes animais e sua relação 

com os poluentes. É altamente satisfatório perceber como soluções 

criativas e o melhor estudo da ecologia e das características dos 
insetos podem contribuir para a tomada de decisões no que tange à 

preservação da água, que é um dos nossos bens mais valiosos. O 

incentivo às pesquisas com estes organismos deve aumentar 

consideravelmente em nosso estado, para que futuramente, estes dados 
possam contribuir para uma maior conscientização e um maior 

respeito para com os ecossistemas aquáticos. 

  

Fonte: Callisto, M.; Gonçalves, J.; Moreno, P. 2010. Invertebrados 
aquáticos como bioindicadores. 

Fig. Larvas de mosquito retirando 
oxigênio do ar atmosférico 
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                                               Por: Elias da Costa Araujo Junior      
     Muito se fala da importância da água para a manutenção dos ciclos biológicos, geológicos e químicos, ao passo que também é evidenciado que 
a pequena parcela potencialmente viável para o consumo dos seres vivos encontra-se em declínio. Estaria, portanto, ameaçada a vida na Terra? A 

água passou de uma substância de alta disponibilidade para um recurso limitante? E o que tem sido feito para amenizar um futuro caos? 

     Nessa linha, a Edição Especial Ambiente da Scientific American Brasil de 2012 trouxe uma série de questionamentos sobre uma provável crise 

da água. Em um dos artigos intitulado Preparando-se para enfrentar a crise da água, os pesquisadores alertam que muitas reservas aquáticas 
mundiais estão sofrendo uma drástica redução, em virtude de fatores como aridez, mudanças climáticas, aumento populacional e maior demanda 

dos recursos hídricos. O pesquisador Malin Falkenmark, do Instituto Internacional de Água de Estocolmo, juntamente com colaboradores, 

evidenciaram em um recente estudo que a média de consumo de água por pessoa é de 1 milhão de litros por ano, englobando a ingestão, cultivo de 

alimentos, higiene pessoal, etc. O problema é que esses números são simplesmente teóricos, já que o acesso à água não é igual entre países 
desenvolvidos e subdesenvolvidos. Isso a torna cada vez mais um “objeto” de negociações econômicas, disputas civis  e militares. 

     As altas taxas de desperdício e poluição dos recursos hídricos ganharam destaque no cenário político mundial e medidas de conservação da 

água conquistaram um espaço cativo no debate sobre sustentabilidade. Com isso, o artigo expõe algumas iniciativas 
que poderão amenizar problemas futuros e quem sabe até reverter o quadro atual. Uma das abordagens consiste em 

canalizar a água utilizada em sistemas de irrigação em um reservatório subterrâneo durante o período sem plantio, 

pois esse estoque limitaria a perda por evaporação. Outra novidade levantada é a utilização da “água virtual”. 

Isso mesmo, você não entendeu errado! Essa medida visa atender áreas áridas e semiáridas com alto déficit 
hídrico; o termo refere-se à quantidade de água usada na produção de bens essenciais para o sustento dessas 

regiões. Os produtos são exportados de áreas com maior disponibilidade hídrica para uma região seca que poderá 

evitar o uso de suas reservas de água para produtos agrícolas, permitindo assim a utilização dessas fontes em outras 

aplicações. Talvez esse elo ou até mesmo altruísmo, como diriam os mais otimistas, pode ser a chave para solucionar o 
problema. Isto remonta, em parte, ao “Ecological footprint” (Pegada ecológica, como é conhecido em português), um método reconhecido pela 

ONU e que visa medir quais são as áreas da Terra com potencial de produção dos recursos naturais necessários ao homem, além de verificar se o 

consumo humano está dentro ou não dos limites da capacidade de regeneração ecológica do planeta. 

     A coluna Ideias que transformam o mundo de janeiro de 2013 da mesma revista trouxe outra curiosidade que poderá ser promissora na 
despoluição de águas residuais. O trabalho foi realizado no Massachusetts Institute of Technology (MIT) e consiste na utilização de óleos 

específicos para a retirada de contaminantes da água. Não ficou convencido? Não se preocupe, os pesquisadores explicam que alguns óleos, como, 

por exemplo,  o decanóico, podem servir como os chamados solventes direcionais. Em outras palavras, o óleo pode absorver água quando 

aquecido a certas temperaturas, deixando para trás outras moléculas, como os sais. O artigo cita que tal procedimento pode ser uma dádiva para 
cidades, indústrias e operações agrícolas, pois o simples resfriamento da mistura possibilita captura da água, que nesse caso encontra-se 

purificada. Dessa forma, o solvente direcional continua “ileso”, pronto para ser usado novamente. Na opinião do químico orgân ico Jean Claude 

Bradley, da Dexel University, a descoberta é uma das mais incríveis no campo da química. 

     Como já dizia o provérbio: Só percebemos o valor da água depois que a fonte seca. Sendo assim, reforçar o uso de instrumentos e tecnologias 
para a conservação de um elemento tão indispensável para a vida é mais que urgente quando o assunto é a manutenção da biodiversidade, 

regulação dos ciclos biogeoquímicos e crescimento sustentado das atividades humanas. Logo, garantir o futuro dos recursos híd ricos é permitir a 

continuidade de novas gerações e essa é a missão que está em nossas mãos. 
Fonte: Preparando-se para enfrentar a crise da água. Edição Especial Ambiente Scientific American Brasil, n° 48, 2012, pg: 54-67. 

Água purificada com óleo. Scientific American Brasil, Ano 11, n° 128, Janeiro de 2013

Oceano, “terra” sem leis?               Por: Gustavo Pereira Lima     

 

      As ações humanas estão tendo um efeito profundo sobre os oceanos e os mares do mundo. Os ambientes marinhos mais vulneráveis, como as barreiras de 

corais e importantes recursos pesqueiros, estão sendo afetados pela exploração ilegal, pelas práticas de pesca predatória, pelas espécies exóticas invasoras e pela 

contínua descarga de dejetos, bem como pelo lançamento indireto de nitratos, fosfatos e produtos pesticidas - ocasionados, por exemplo, pela lixiviação em 
áreas agrícolas. Estes lançamentos resultam  em bioacumulação na teia alimentar dos mares. A urbanização descontrolada do litoral continua intensa em muitas 

partes do mundo, provocando a eutrofização das águas e redução dos recursos marinhos. Contaminações por radioatividade, proveniente de testes e acidentes 

nucleares, além da contaminação por metais pesados também são motivos de sérias preocupações. A poluição operacional, provocada por navios e instalações 

na plataforma continental continua causando consequências desastrosas, como por exemplo, derramamento de petróleo e consequentemente morte de peixes e 
aves. O aumento da temperatura e do nível do mar, assim como sua acidificação são causados pelas mudanças climáticas e estes efeitos representam uma 

ameaça para a vida marinha, comunidades costeiras e insulares e para as economias nacionais. 

     Mas tudo isso não significa que o oceano é uma “terra” sem lei, pois o mesmo é regulamentado por várias condutas, especialmente em relação a interesses 

econômicos, cujo cumprimento é obrigatório. A maioria das leis refere-se à pesca, à navegação e à extração de petróleo e gás, além de outros recursos naturais 
que encontrados nos oceanos. Uma das organizações que têm estado por muito tempo à frente dos esforços para assegurar o uso dos mares e oceanos de modo 

pacífico, cooperativo e legalmente definido para o benefício da humanidade é a Organização das Nações Unidas (ONU). Através de seu Programa Marítimo 

Regional, ela age para proteger os oceanos e mares, além de promover a boa utilização dos recursos do ambiente marinho. Subordinada a ONU, existem várias 

outras organizações com seus respectivos projetos e tratados já firmados, que visam, por exemplo, a prevenção da poluição dos oceanos e a delimitação das 
zonas econômicas exclusivas (ZEE). Estas se referem à limitação da soberania dos países perante os recursos naturais e a realização de determinadas atividades 

econômicas em zonas marítimas.  

     A zona econômica exclusiva (ZEE) de todos os países foi fixada em torno de 200 milhas náuticas, o que corresponde a 370.4 km além de sua costa, sendo 

esta regra outorgada na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM). Com isso o território marítimo brasileiro tem cerca de 3,6 milhões 
de km², mas o nosso país está pleiteando, perante a ONU, um acréscimo de 950 mil km² a essa área, em regiões aonde a Plataforma Continental vai além das 

200 milhas náuticas. Caso seja aceita a proposta brasileira, as águas jurisdicionais sobre controle nacional totalizarão quase 4,5 milhões de km². A possível 

incorporação da nova área aumentará a riqueza da nação, trazendo, ao mesmo tempo, uma enorme responsabilidade em seu gerenciamento. 

     Assim, há uma tensão permanente entre a liberdade ao acesso sobre os recursos marinhos e sua territorialização provocada pelos vários fatores citados no 
início do texto. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM) deve ser sempre o ponto de partida para qualquer 

análise. Ela deve ser posta em prática apesar das dificuldades na viabilidade da fiscalização. O pré-requisito para que isto aconteça é a 

disposição dos Estados em cooperar e buscar soluções pacíficas para as controvérsias que possam surgir, especialmente em vista, e em 

resposta, aos novos desafios que surgem sobre e sob o mar. Além disso, é necessária a participação da população nessas questões, por meio 
de mobilizações públicas ou quem sabe através do envolvimento direto, por intermédio de ONGs que auxiliam na fiscalização.  

 

 
Fonte: "World Ocean Review", Chapter 10 "The law of the sea: A powerful instrument", pág. 198 – 209, 

mareverlag, Hamburg, 2010. 

Novas Tecnologias e o Futuro dos Recursos Hídricos 
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Por: José Uilian da Silva  
 

     A água como fonte renovável é um bem essencial à vida de todos os seres vivos. Sabemos que a quantidade de água potável está 

diminuindo e o homem é o ser vivo que mais a utiliza, além de ser o principal poluidor dos recursos hídricos. O grande aumento 

populacional, crescimento das cidades e centros industriais são os fatores que mais sugerem o grande uso das águas, ou mais 

especificamente a água potável que é caracterizada como aquela que pode ser consumida por pessoas ou animais sem causar danos à saúde 

dos mesmos, devido à ausência de substâncias tóxicas e/ou microrganismos que possam causar doenças (segundo a Portaria Ar t. 5º MS Nº 

2914 /2011). A quantidade de água potável vem diminuindo a cada ano, sendo o principal fator desse fenômeno a degradação causada pelo 

descarte incorreto de efluentes como esgotos e resíduos industriais e o uso irracional desse recurso, colocando o esperdício como um dos 

fatores que tão logo poderia ser resolvido com sensibilização da população. 

     A partir dessas premissas, muitas pessoas, tanto no passado como nos dias de hoje, bem como organizações e diversos projetos estão 

sendo desenvolvidos com o propósito de se aproveitar as águas pluviais (águas da chuva) e também o próprio reuso de águas que seriam 

lançadas nos esgotos. Sabe-se que a distribuição da água no planeta é muito irregular e que cerca de 97% da água existente no planeta é 

salgada, com sua maioria dos mares e oceanos, e que dos 2% são formados pelas geleiras, restando assim 1% de água doce, que em sua 

maioria está em lençóis freáticos, e cerca de 1% está nos rios, lagos e águas superficiais. Segundo dados da ANA (2007), o Brasil detém 

12% de toda a reserva de água doce superficial, mas sua distribuição também é irregular, com 81% dessa água concentrada na região 

Amazônica. No Brasil, por exemplo, a utilização das águas também tem uso desigual, com cerca de 60% da água no setor agrícola , 18% 

no setor industrial e 21% no consumo humano (nas residências). 

     Diante desse alto consumo, um sistema de aproveitamento da água pluvial é uma forma alternativa e viável, pois é de fácil captação, 

além de ser uma água com boa qualidade, podendo ser utilizada para diversos fins. Sabemos que a maior parte de água utilizada nas 

residências vai para uso nos banheiros (chuveiro e vaso sanitário) e em outras utilizações na higiene pessoal. De acordo com esse uso, uma 

forma de aproveitar essa água farta é através de coletas nas próprias residências. Segundo FERNANDES et al., (2007), uma das formas 

mais simples de coleta e aproveitamento da chuva é através dos telhados, pois a chuva que cai nessa estrutura pode escoar por condutores 

que direcionam a água para um reservatório específico, chamado de cisterna. A quantidade da água coletada vai depender do tamanho do 

reservatório (pode ser construído a partir de alvenaria, aço, polietileno, entre outros materiais) e da precipitação pluvial do local.  

     Uma medida para evitar a contaminação da água capitada dessa forma, por fezes de animais e/ou folhas 

de árvores é a elaboração de reservatórios preparados para eliminar a primeira quantidade de 

água capitada, conhecido também como auto-limpeza. Esse estudo foi realizado no próprio 

edifício do Laboratório de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental (LARHISA), da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e com resultado satisfatório na 

captação e qualidade da água armazenada, seguindo os parâmetros da Resolução nº 357 

(2005) do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) e da Portaria nº 518 

(2004) do MMA (Ministério do Meio Ambiente), utilizados para avaliar a condição água 

como aceitável para uso doméstico. Um ponto importante a ressaltar é a relação do 

custo/benefício desse sistema, pois além de oferecer pontos positivos, há ainda um gasto 

com equipamentos, como na estrutura de captação, armazenamento e distribuição. O 

ganho no futuro é promissor, podendo reduzir os riscos de diminuição das enchentes em 

regiões com solos altamente impermeabilizados, bem como a racionalização do uso da água.   

     Outro método de aproveitamento é o reuso das águas provenientes dos ralos dos chuveiros. Segundo um 

estudo feito por MOTA et al.,(2006), a água do ralo dos chuveiros iria para um reservatório terrestre, uma peneira com sistema de filtro de 

areia para retirar os resíduos da água, uma bomba centrífuga de água, que leva a mesma para um reservatório superior e por último uma 

encanação que interligasse ao vaso sanitário. Este projeto teve como objetivo proporcionar pelo menos 30% de economia no consumo, 

pois toda água gasta com o chuveiro pode ser utilizada no vaso sanitário. A utilização dessa água ainda tem que ser bastante discutida, pois 

apesar da água do chuveiro ser relativamente limpa, existe a possibilidade de apresentar aspectos químicos e biológicos especiais, tal como 

na multiplicação de germes e bactérias que podem ser transmitidas no momento do uso do vaso sanitário, em casos de respingos na pele. A 

viabilidade desse método, segundo o estudo,está relacionada com o tamanho da residência, número de banheiros, número de pessoas na 

casa, da tarifa cobrada pelo consumo em m
3 
e dos equipamentos utilizados. Foi observado que para um consumo acima 24m

3 
(sabendo que 

uma pessoa gasta cerca de 4,5m
3 
por mês, ou seja, 4.500 litros de água) o tempo de retorno de investimento é considerável e promissor.      

     O aproveitamento da água da chuva e o próprio reuso da água que seria lançada diretamente no sistema de saneamento das cidades é 

uma das maneiras que a sociedade tem de minimizar o desperdício. O uso de uma água limpa dessa natureza e uma possível diminuição 

nos gastos com pagamentos de conta de água podem em longo prazo, trazer retornos satisfatórios, principalmente para cidades e  países que 

venham passar ou que já estejam passando por escassez de água. É importante dizer que o aproveitamento da água da chuva é apenas um 

dos meios disponíveis que a população tem de diminuir a captação de água de fontes naturais, como em lençóis freáticos (locais que 

concentra uma grande parte da água potável), cisternas, poços artesianos e qualquer iniciativa nesse âmbito será válida e positiva, tanto 

para o meio ambiente, quanto para todos os seres vivos, inclusive ao homem. 
 

Fonte: ANA – “Agência Nacional de Águas” Disponível em: <http://www.ana.gov.br>. (Acesso em: 09 abr. 2013)  

BRASIL.Resolução nº 2.914 de 12 de Março de 2011. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2914_12_12_2011.html>. (Acesso em: 09 mar. 2013) 
CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução nº 357 de 17 de Março de 2005. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35705.pdf>. (Acesso em: 09 mar. 2013) 

FERNANDES, Diogo Robson; NETO, Vicente Batista de Medeiros & MATTOS, Karen Maria da Costa. Viabilidade econômica do 

uso da água da chuva: um estudo de caso da implantação de cisterna na UFRN/RN. XXVII Encontro Nacional de Engenharia de Produção. 
Foz do Iguaçu-PR, 2007. Disponível em: <http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2007_TR650479_0552.pdf>. (Acesso em: 09 mar. 2013) 

MOTA, Marcos B. Rezende; MANZANARES, Marina Dastre & SILVA, Rafael Augusto Lima. Viabilidade de reutilização de água 

para vasos sanitários. Revista Ciências do Alimento On-LIne, v. 2, nº 2. Disponível em: 

<http://sistemas.ib.unicamp.br/be310/index.php/be310/article/viewFile/52/32>. (Acesso em: 09 mar. 2013) 
 

 

 

Aproveitamento e reuso das águas. Saiba a importância, aplicação e a viabilidade!  

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2914_12_12_2011.html
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35705.pdf
http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2007_TR650479_0552.pdf
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     O uso sustentável da água é 

atualmente uma das metas a serem 

cumpridas pelos governos e esferas 

competentes no assunto. 

Entretanto, o crescente aumento 

populacional resultou em uma 

maior demanda e também em 

sérias consequências ao ambiente, 

por meio da contaminação dos recursos hídricos acompanhada 

do desperdício de enormes quantidades de água. Com isso, 

diversos setores da sociedade são prejudicados por tais 
atitudes, uma vez que prejuízos aos sistemas de saúde e à 

população de baixa renda são observados constantemente. 

     Outro aspecto a ser analisado é que elevada parcela da 

população é responsável pelo mau uso da água, cujas 

consequências desastrosas são percebidas pelos seus próprios 

responsáveis, revelando-se uma verdadeira dicotomia. Deste 

modo, o homem não apenas prejudica o ambiente, mas também 

a si mesmo.  Aliado a isso, por muito tempo predominou no 

imaginário popular que a água era um recurso hídrico 

inesgotável, e, com isso, o desperdício e a poluição de 

mananciais eram frequentes e nenhuma reação eficaz contra 

esse comportamento descontrolado era realizada pela 

sociedade. No entanto, a partir da década de 70 e 80, a 

realidade mudou, e os recursos hídricos começaram a ser 

reduzidos drasticamente, levando a diversos debates quanto a 

medidas de controle ao desperdício e poluição dos recursos 

hídricos.  

    Outra problemática encontrada no Brasil é o fato deste país 
possuir uma das maiores reservas de água doce do mundo, e 

ainda apresentar diversos problemas de seca, em níveis 

comparáveis aos dos países que possuem baixa quantidade de 

água disponível, devido, por exemplo, a falhas na distribuição 

de recursos hídricos do que por falta de verba nacional ou 

ausência de tecnologias para realizar a distribuição de água. 

Deste modo, apesar de haver um setor especializado em 

executar obras para melhoria do sistema de abastecimento no 

país, a realidade encontrada é bem diferente, sendo observado, 

por exemplo, diversas deficiências e irregularidades na região 

semiárida do país.  

     Assim, se observa que em muitas regiões do nordeste 

brasileiro a água é utilizada como instrumento político, devido 

ao uso deste recurso como voto em disputas políticas, ferindo 
os ideais humanitários que assumem a distribuição da água a 

todos os cidadãos. Deste modo, se nenhuma ação for feita, a 

situação tenderá a permanecer e uma geração de políticos desta 

classe se perpetuará. Entretanto, podemos reverter este quadro 

participando, por exemplo, de debates, protestos, redigindo 

cartas de petição aos órgãos públicos competentes e 

denunciando políticos corruptos. 

     Dessa forma, podemos observar diversos problemas na 

realização de medidas públicas que privilegiam as necessidades 

sociais. Tais problemas referem-se à falta de interesse em pôr 

em prática ações que irão favorecer uma distribuição igualitária 

dos recursos hídricos. Além disso, notam-se outros empecilhos 

como, por exemplo, o excesso de burocracia e documentos 

exigidos, argumentos defendidos pelos governantes para 

justificar a não execução de projetos desta magnitude.  

 
Fonte: Revista Brasileira de Saneamento e Meio Ambiente. 

Ano XI. N° 16-Outubro/Dezembro 

2000.MORAES,D.S.L.;JORDÃO,B.Q.;2002.Degradação de 

recursos hídricos e seus efeitos sobe a saúde humana. 

Revista saúde pública. vol. 3, Março, p.370-374 

 

O que fazer com a água suja?             Por: Aline Duarte Nascimento 
 

     Todos já devem ter escutado que água é vida. Então, qual a melhor maneira de cuidar dessa vida? Desde cedo na escola se 

aprende que de toda água presente no planeta, 97,5% é salgada e apenas 2,5% correspondem à água doce. Desta, 68,9% está em 

geleiras e neves eternas, 29,9% em espaços subterrâneos, 0,9% no solo, nos pântanos e na geada e ainda 0,3% nos rios e lagos, de 

acordo com o Plano Nacional de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente. Se, para uma criança essa quantidade pode 

parecer pequena, para os adultos é hora de reflexão e preocupação em relação à água. O consumo deste recurso deve acontecer de 

modo consciente para que todos tenham acesso a ele e o desperdício seja evitado. Mas, uma vez utilizada, para onde pode ir essa 

água? 

     A maioria da água que sai das nossas casas vai parar na rede de esgoto – raramente tratado. Este pode ser lançado em um corpo 

d’água que acaba sendo poluído. Como forma de evitar esse tipo de poluição, uma cidade dos Estados Unidos - Santa Rosa, na 

Califórnia, juntamente com a Companhia Elétrica Calpine Corporation fizeram uma parceria em um projeto envolvendo calor 

geotérmico para transformação de esgoto em energia. Eles geram energia limpa através da água suja, melhorando a qualidade de 

vida não só dos seres humanos, mas também de outros animais, como os peixes que eram prejudicados pela água do esgoto 

despejada nos rios.  
     O processo se dá da seguinte forma: todos os dias são bombeados por tubulações 

mais de 45mil m
3
 de esgoto tratado até o topo de uma montanha – a 65 km da cidade – 

e, então, são introduzidos em um aquífero localizado a 2,5 km abaixo do solo. Lá, as 

rochas aquecidas transformam a água em vapor, que é transportado por canos até a 

superfície para movimentar as turbinas geradoras de eletricidade. Em 1847, Bell Elliott, 

membro de uma grande expedição realizada naquela região, denominou essas rochas 

aquecidas como gêiseres, que são nascentes termais que entram em erupção 

periodicamente, lançando uma coluna de água quente e vapor para o ar. Mas, atualmente 

sabe-se que essa nomenclatura foi empregada de forma errada por Elliot, já que, nessa 

região encontram-se ao invés de gêiseres, fumarolas – fendas nas formações rochosas que exalam vapor. 

     Para o sucesso deste plano, as usinas futuras, assim com as já existentes, devem considerar os pequenos abalos sísmicos 

provenientes da extração de vapor, já que essa extração resfria o reservatório subterrâneo aquecido pelo magma, causando a 

contração das rochas. Segundo o sismologista da Monitoração Geológica dos Estados Unidos, David Oppenheimer, para acomodar 

Quanto mais sede melhor! 
Por: Luciana Soares Lima 
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essa contração as rochas se deformam por meio de pequenos terremotos. Os espaços vazios deixados pela retirada do vapor também 

podem ceder, provocando mais abalos. As questões relacionadas com a segurança demandam mais estudos, afirma Dan Carlson, 
secretário de operações do projeto. O fato é que quando os moradores de Santa Rosa ligam o interruptor de suas casas, podem se 

sentir um pouco responsáveis pela luz gerada, pois nessa cidade californiana o esgoto de ontem é a eletricidade de hoje. 

     Por fim, várias lições podem ser tiradas da cidade de Santa Rosa, uma vez que esta, ao gerar 200 MW de eletricidade a partir do 

esgoto, reduziu de forma eficaz a emissão de gases de efeito estufa em 746 mil toneladas anuais – a exata quantidade que seria 

jogada na atmosfera por uma usina de carvão do mesmo porte. Além de cessarem o despejo de efluentes nos corpos d’água, 

eliminaram a necessidade de construção de uma nova estação de tratamento e armazenamento. Este projeto apresenta um modelo 

para o desenvolvimento de soluções criativas para grandes problemas públicos, como é o caso da água. Toda região tem suas 

características únicas, a lição é encontrar a alternativa correta para resolver os problemas.  
 

Fonte: LITTLE A. B. 2010. Energia limpa da água suja.Scientific American Brasil,nº 99. agosto, Páginas.50-55. 

BELLO C. G. ANO 01. É hora de fechar a torneira. Atitude Sustentável-Eu tenho. Edição 04. Paginas. 35-41 
 

 

Crise global da água? 
           Por: Marta Regina de Castro Belfort 

 

          A água é um recurso essencial para a existência da vida no planeta, sendo necessária para satisfazer as mais diferentes 

necessidades humanas, desde as básicas até as mais sofisticadas, como por exemplo, para a geração de energia. À medida que a 

demanda por água cresce, torna-se necessário criar medidas para o manejo sustentável dos recursos hídricos, que se encontram 

disponíveis de forma limitada e distribuídos de maneira desigual não só entre a população, mas entre as partes do planeta. 

     Tendo em vista esta problemática, o ano de 2013 foi declarado pela ONU (Organização das Nações Unidas) e liderada pela 

UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) como o Ano Internacional de Cooperação pela 

Água. Seu principal objetivo é aumentar a conscientização sobre os desafios no que tange a gestão da água de forma sustentável e 

sobre a necessidade de cooperação por este recurso.  

     O artigo intitulado “Preparando-se para enfrentar a crise mundial da água”, publicado na revista Scientific American Brasil, 

ressalta os problemas decorrentes do uso da água de forma descontrolada e como isso poderá causar drásticos problemas 

futuramente, quando a escassez desse recurso será mais evidente. Segundo Peter Rogers, consultor sênior da Global 

WaterPartnership, o consumo da água não apenas aumenta em consequência ao tamanho da população e 
sua taxa de crescimento, mas também está intimamente relacionado com o nível de renda, ou seja, 

normalmente grupos com maior poder econômico consomem mais água, principalmente no que diz 

respeito a áreas urbanas e industrializadas. 

     Está evidente a necessidade de implantação de medidas políticas que visem assegurar a proteção do uso 

dos recursos hídricos nas próximas décadas. Caso contrário, uma crise global poderá surgir e a humanidade 

será atingida em larga escala. Mas, existem formas de limitar o desperdício? A resposta é sim. Considerando todos os aspectos 

econômicos e da renda nos assuntos envolvendo água, pode-se promover a utilização sistemática de água de reuso, construção de 

sistemas de recuperação, reciclagem e aplicação de tecnologias para conservar a água doce disponível no planeta. 

     De acordo com o “Relatório Mundial das Nações Unidas sobre o desenvolvimento dos recursos Hídricos 4: O manejo dos 

recursos hídricos em condições de incerteza e riscos”, a proteção dos recursos hídricos, a garantia de uma distribuição igualitária e, 

principalmente, a otimização do seu uso devem estar no centro das políticas públicas, visto que a demanda pela água cresce 

progressivamente influenciada pelos níveis populacionais e acredita-se que as mudanças climáticas ameacem drasticamente a sua 

disponibilidade.  

     Atualmente, as reservas subterrâneas são de extrema importância como fonte de água doce para o consumo geral, além de prover 

quase toda a água potável do planeta.  Mas, é importante lembrar que mesmo estando em reservatórios subterrâneos muito grandes, 

a água não é um recurso renovável, dessa forma podendo alcançar limites críticos em lugares em que seu uso é intenso.  

     Em virtude de todos esses problemas mencionados, vale lembrar que a água está presente em praticamente todas as atividades 
ambientais, sociais e econômicas. É indispensável à criação de medidas que visem o manejo sustentável desse recurso para atender 

os desafios no que diz respeito a sua utilização de maneira responsável, não afetando o bem-estar social e o desenvolvimento 

econômico. É possível notar que as pressões estão crescendo sobre os recursos hídricos e, como consequência, ocorre à escassez de 

água para satisfazer as necessidades gerais. Portanto, as escolhas de como distribuir e redistribuir a água são imprescindíveis na 

atual sociedade que vivemos hoje.  

     É possível reduzir as chances de uma possível crise global sobre os recursos hídricos? Sim, mas resolver o problema da água e  

criar formas de manejo sustentável não será fácil. O sucesso dependerá do trabalho coletivo e da dedicação de todos, afinal a água é 

a fonte de vida!     

 
Fonte: Scientific American Brasil, nº 76, v.6, p.60-67, Setembro de 2008. 

Ano Internacional de Cooperação pela Água. Disponível em: <http//www.onu.org.br/unesco-abrira-o-ano-internacional-de-

cooperacao-pela-agua-no-proximo-dia-11/>. Acesso: 05/03/13. 

UNESCO; JÚNIOR. D.S.A. (tradução). 2012. Relatório Mundial das Nações Unidas sobre o desenvolvimento dos recursos Hídricos 4: 

O manejo dos recursos hídricos em condições de incerteza e riscos. UNESCO. Brasília, DF. 17p. 
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Equipamento capaz de purificar água poluída é projetado no Inpa e promete ser fabricado em Manaus 

Por: Rafael Rodrigues de Lima 

      Nos próximos anos, famílias de todo o Brasil poderão adquirir um equipamento capaz de transformar água contaminada de rios e lagos em potável. 

Batizado de “Água Box”, o equipamento começou a ser desenvolvido em 2008 pelo pesquisador Roland Vetter, que constatou que a radiação ultravioleta 

tipo C, naturalmente emitida pelo Sol, desinfecciona e purifica a água sem a necessidade de outras modificações químicas. 

Partindo desse ponto, o pesquisar tomou como objetivo do trabalho desenvolver uma tecnologia de pequeno porte capaz de tratar 
adequadamente a água de regiões sem energia elétrica. Para isso, o sistema também dependerá apenas de energia solar, além de 

ser economicamente viável. O resultado do trabalho foi um protótipo instalado e testado com êxito em mais de cinco 

comunidades indígenas próximas ao rio Juruá, entre o Amazonas e o Acre. Agora, o intuito é ir além e permitir a comercialização 

do Água Box por todo o Brasil. De acordo com os dados do fabricante, o equipamento é compacto e portátil (pesa cerca de 
13kg), movido por energia solar ou elétrica, e com a capacidade de purificar aproximadamente  400 litros de água por hora. O 

projeto surgiu após pesquisas nacionais, no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), e será fabricado pelo Polo Industrial de Manaus (PIM), 

enfatizando a nacionalidade do projeto. 

Baseado no texto de Eduardo Gomes, publicado em 01 de novembro de 2012. Notícia completa em: 

http://www.inpa.gov.br/noticias/noticia_sgno2.php?codigo=2604 

 

 

 

 

                     

 

     

 

 

Biologia é isto, isto é Mayr.                                 

     Por: Leonardo Mani r  Fei tosa                                                                                                                     

     É notório que a Biologia como ciência e área de estudo é um dos campos mais vastos do conhecimento humano. Embriologia, Zoologia, 

Genética, Botânica, Anatomia Comparada, Fisiologia, Citologia, Paleontologia, Biogeografia, Biotecnologia e Evolução são algumas das 

vertentes que compõem a ciência do estudo da vida como um todo. No livro “Isto é Biologia” do biólogo alemão Ernst Mayr, as vertentes 

mais antigas e as mais novas, especialmente a Biologia Molecular, são analisadas fazendo-se um histórico do surgimento e da construção 

destas, assim como a importância delas na evolução da Biologia até os dias de hoje.  

Ernst Mayr foi um dos biólogos mais importantes do século XX, participando ativamente da síntese evolucionista após a 

morte de Darwin. Se o neodarwinismo é a teoria mais aceita para explicar o surgimento das espécies, Mayr teve uma grande 

participação. Com formação em ornitologia, atuou também nas áreas de evolução, genética de populações e taxonomia. Em 

entrevista comemorativa de seu centenário, Mayr revela: “(...) de fato, quando as pessoas me perguntam qual é realmente o 

meu campo, 50 ou 60 anos atrás eu teria dito sem hesitar: "Eu sou um ornitólogo". Há 40 anos, teria dito que era um 

evolucionista. Um pouco mais tarde, eu ainda diria que era um evolucionista, mas diria também que era um historiador da 

biologia. E, nos últimos 20 anos, gosto de dizer que sou um filósofo da biologia.” Isso mostra o quão vasta a ciência da 

Biologia é e em quantas áreas diferentes um mesmo pesquisador pode atuar. Outra participação importante de Mayr na 

história da Biologia foi a formulação do conceito biológico de espécie, atualmente o mais adotado no mundo científico.  

     Um dos pontos mais importantes retratados no livro “Isto é Biologia” é a filosofia da ciência. Mayr é adepto da Biologia como ciência 

única, separada das ciências físicas, às quais ela fazia parte antigamente. O argumento principal de Mayr em relação a esse tema é que as 

ciências como a física e a química são baseadas em leis que regem os resultados dos sistemas que são analisados, enquanto que  na 

Biologia, nada pode ser previsto e, sim, apenas estimado. Um grande problema que o pensamento fisicalista e reducionista que Ernst Mayr 

evidencia na obra é que os primeiros estudiosos das formas de vida apenas analisavam os seus objetos de estudo a partir de um fator, como 

evidenciado no trecho “(...) a afirmação de que cada atributo dos sistemas vivos complexos pode ser explicado por meio do estudo de seus 

menores componentes (moléculas, genes ou o que quer que seja) soava absurda para mim. Os organismos vivos formam uma hierarquia de 

sistemas cada vez mais complexos, que vai de moléculas, células e tecidos até organismos inteiros, populações e espécies. Em cada sistema 

mais elevado emergem características que não poderiam ser previstas somente a partir do conhecimento dos seus componentes.” Sabemos 

hoje que na Biologia não se pode mais fazer estudos apenas dessa forma. O holismo, como parte do método científico, tem que estar 

presente na ciência das formas de vida. 

     Com a leitura desse livro, pude perceber o quão vasta a Biologia realmente é e os percalços pelos quais ela passou para chegar ao que é 

atualmente. Mayr traz uma visão diferente da visão acadêmica à qual estamos imersos. Escrito com maestria e de leitura prazerosa, “Isto é 

Biologia” é um dos livros que devem constar na lista de livros a serem lidos por qualquer aluno de Ciências Biológicas. Só assim, os 

futuros biólogos terão a possibilidade de entender de onde vem, como é e qual é o provável futuro do nosso tão amado objeto de estudo. 

Um ponto importante levantado por Mayr e que me fez pensar muito, foi que a ciência da Biologia não possui uma lei universal como a 

Física tem a Lei da Gravidade e a Química tem a Lei de Lavoisier, por exemplo. O que há são teorias mais aceitas ou menos ace itas. Aí 

está a chave do conhecimento. A possibilidade de debate, de ponderação sobre o que é o mais plausível faz da Biologia a ciência dinâmica 

que é. Um filósofo francês chamado Bernard Le Bovier de Fontenelle formulou um pensamento que consiste na dicotomia entre a 

curiosidade e a “miopia”. A curiosidade é o que move o pensamento científico (em qualquer ciência), mas há sempre a miopia que nos 

impede de descobrir a verdade sobre o mundo. Acho que não há área do conhecimento à qual esse pensamento se aplique melhor que a 

Biologia.                                 
              Fonte: http://zoo.bio.ufpr.br/diptera/bz023/ernst_mayr.htm 

 

Ponto de Vista Biológico 

Notícia 

http://www.inpa.gov.br/noticias/noticia_sgno2.php?codigo=2604
http://zoo.bio.ufpr.br/diptera/bz023/ernst_mayr.htm


Boletim do PET      nº 23    Abril/2013  p. 13 
 

pet.ufma.br/biologia 

 

 

  

 

 

 

               

 Por: Elias da Costa Araujo Junior e Luciana Soares Lima  

Nesta edição conversamos com o Professor Doutor Ricardo Luvizotto Santos, para apresentarmos as linhas 

de pesquisa desenvolvidas no Laboratório de Ecotoxicologia Aquática, situado na Universidade Federal do 

Maranhão Campus Bacanga.  

 
     Ricardo Luvizotto começou seus estudos com Ecotoxicologia Aquática durante o doutorado em Ciências da Engenharia 

Ambiental na Escola de Engenharia de São Carlos (USP), onde trabalhou com bioacumulação de pesticidas em peixes. No entanto, 

foi durante o pós-doutorado no Instituto de Química de São Carlos, que Luvizotto teve um maior contato com a linha de pesquisa 

apresentada. 
     Em 2009, por intermédio do Prof. Dr. Ricardo Luvizotto Santos, houve a formação do Laboratório de Ecotoxicologia Aquática 

na Universidade Federal do Maranhão. No entanto, antes disso outras atividades com foco na área de Ecotoxicologia Aquática eram 

realizadas por alguns professores da UFMA, como a Profa. Dra. Tereza Cristina R. Dos Santos Franco (NARP-UFMA), que 

desenvolve dentro do seu grupo de estudo trabalhos relacionados aos efeitos e concentrações de alguns pesticidas em ambientes 

aquáticos. Atualmente, o Laboratório comandado pelo Prof. Dr. Ricardo Luvizotto realiza atividades pautadas tanto no ensino 

quanto na pesquisa e extensão. No ensino, colabora com a formação de alunos em Oceanografia e Ciências Biológicas e com alunos 

do mestrado em Biodiversidade e Conservação, Sustentabilidade de Ecossistemas e Rede de Biodiversidade e Biotecnologia da 

Amazônia Legal (BIONORTE). As pesquisas realizadas incluem avaliar os ambientes aquáticos através do uso de biomarcadores 

de poluentes e o uso de organismos representativos da coluna d’água e sedimentos para realização de ensaios que poderão avaliar a 

qualidade desses compartimentos. Os biomarcadores são amplamente usados em diversos campos do conhecimento, dentre eles a 

medicina, a biologia celular, genética, dentre outros. Corresponde a uma alteração em nível molecular, celular, histológico ou 

fisiológico utilizada como indicador de um estado alterado que pode estar associado a um estressor (poluentes, agentes infecciosos 

etc). Deste modo, pode ser empregado, por exemplo, para caracterizar e identificar alguma alteração ambiental.  

     O laboratório de Ecotoxicologia Aquática participa atualmente de uma rede de pesquisa no âmbito do Edital CAPES Ciências do 

Mar. Este projeto visa estimular e apoiar projetos de pesquisa científicos e tecnológicos, realizados conjuntamente em diversas 

instituições do país, por meio de pós-graduandos e graduandos para fomentar novas descobertas da ciência no ambiente costeiro e 

marinho. O projeto Estudo de biomarcadores de contaminantes costeiros e marinhos conta com a participação da Universidade 
Federal do Rio Grande, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Universidade Federal de Santa Catarina e Universidade 

Federal do Maranhão. O laboratório de Ecotoxicologia Aquática possui um subprojeto que tem como objetivo compreender a 

origem dos poluentes e seus efeitos na biota, utilizando-se marcadores específicos. Um dos marcadores que é utilizado atualmente é 

a Vitolegenia, uma proteína que é sintetizada pelas fêmeas durante a ovogênese, e, quando está presente em machos indica 

exposição a compostos estrogênicos (hormônios femininos, por exemplo), podendo acarretar na feminização destes machos. Estes 

xenoestrógenos são estáveis e podem se acumular tanto em peixes quanto em outros organismos como os moluscos.  

     Além dos trabalhos já mencionados, o Laboratório de Ecotoxicologia Aquática exerce ainda contribuição em trabalhos de 

consultoria para empresas. Um dos trabalhos nessa temática é a verificação dos sedimentos da dragagem do Porto do Itaqui, o que 

permite analisar o nível de toxicidade dos sedimentos da área estudada.  

     Há diversas parcerias com outras instituições e empresas, como a mineradora Vale, EMAP e Petrobrás. Esta última parceria tem 

como objetivo realizar uma caracterização dos pontos localizados no entorno da área de influência da refinaria de petróleo e gás que 

será instalada na cidade de Bacabeira.  

     Para o estudo do nível de toxicidade dos sedimentos e água, são usados alguns organismos teste, que podem variar de acordo 

com o ambiente a ser analisado. Quando o estudo ecotoxicológico é realizado em ambientes dulcícolas, normalmente são usados 

peixes, microalgas e micro crustáceos, como, por exemplo, a Dáfnia. No caso de ambientes marinhos são usados peixes, pequenos 

crustáceos como as artêmias e alguns equinodermos. Neste último caso, são realizados ensaios com os gametas de bolacha da praia. 

O procedimento consiste na indução da liberação dos gametas de machos e fêmeas, e posteriormente na fecundação in vitro, a fim 

de se verificar possíveis aberrações nas larvas. 
     Quanto ao quadro de estagiários, o Laboratório conta com uma equipe composta por dois alunos do PPG em Sustentabilidade de 

Ecossistemas, um do PPG Biodiversidade e Conservação da UFMA, dois alunos graduandos que são bolsistas do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), sendo uma das bolsas ofertadas pela UFMA, além de dois alunos 

voluntários. Para integrar a equipe do Laboratório de Ecotoxicologia Aquática, o interessado deverá entrar em contato com o Prof. 

Dr. Ricardo Luvizotto e acompanhar a dinâmica do Laboratório; além disso, este receberá dicas de textos e livros para um melhor 

embasamento teórico. Deste modo, é possível verificar se existe afinidade com a linha de pesquisa desenvolvida. 

     Perguntamos ao Prof. Dr. Ricardo Luvizotto, quais são as perspectivas para o Laboratório de Ecotoxicologia Aquática. Segundo 

o Professor, espera-se um aumento da equipe do laboratório, tanto de alunos quanto de técnicos e docentes, além de uma ampliação 

física para comportar tais necessidades. Outro objetivo do Laboratório é realizar novos estudos com organismos da fauna e flora 

maranhense, já que a maioria dos ensaios padronizados são feitos com espécies exóticas. Com isso, nas palavras do Prof. Dr. 

Ricardo Luvizotto, essa ação traria maior representatividade para os estudos, já que as condições ambientais do nosso estado são 

diferentes quando comparadas com outras regiões. 
 

Linha de Pesquisa 
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PETBIO: A ONU definiu 2013 como o Ano Internacional de Cooperação pela Água. A intenção é sensibilizar a população 

mundial a respeito dos desafios do gerenciamento da água do planeta e da necessidade de um esforço global para enfrentar 

o problema. Essa preocupação com a disponibilidade da água é nova? 
PROF. POLICARPO: No curso da história da humanidade, muitos observadores, do meio científico, ou de fora desse espectro, já 

vinham alertando para a necessidade de utilizar a água de modo racional, sem desperdício, e para os cuidados em não poluir e 

contaminar os mananciais. Todavia, a preocupação mundial efetiva com a disponibilidade de água é recentíssima. Surgiu no bojo da 

eclosão da crise ambiental, no início da década de 1970 do século passado, com a constatação da limitação da capacidade que o 

ambiente tem de produzir os recursos necessários para atender às necessidades individuais e coletivas da população mundial. Com 

um detalhe: além da água, de consumo imprescindível à sobrevivência do homem, todos os bens e serviços que a humanidade 

utiliza, requerem água para a sua produção.   

 

PETBIO: Sabendo da sua grande experiência em assuntos relacionados ao desenvolvimento sustentável, principalmente 

aqueles relacionados aos recursos hídricos, comente um pouco sobre seus projetos já realizados nessa área. 

PROF. POLICARPO: Desde 1996, a equipe de limnólogos do Departamento de Oceanografia e Limnologia da UFMA, da qual 

faço parte, vem estudando os ecossistemas aquáticos representados pelas áreas inundáveis da Baixada Maranhense, especialmente 

aqueles das bacias hidrográficas dos rios Pericumã e Turiaçu (Turi), além dos ambientes que integram a bacia lacustre Viana-

Penalva-Cajari. Essas pesquisas tem buscado compreender o funcionamento dos ecossistemas inundáveis, que caracterizam a 

região, especialmente o seu metabolismo, em cada fase do ciclo de inundação, o seu estado de conservação e sua inter-relação com 

o seu entorno humanizado. Além dos diversos projetos de pesquisa em Limnologia desenvolvidos pela equipe, mais de trinta 

dissertações do Mestrado em Sustentabilidade de Ecossistemas já foram concluídas sobre a Baixada, tornando-a a região melhor 

conhecida cientificamente do estado do Maranhão.  De modo bastante conciso, os resultados desses estudos evidenciam de forma 

inequívoca que: a) tais ecossistemas constituem um fantástico guardião da biodiversidade, sendo, para isso, fundamental a sua 

inundabilidade, haja vista que, em cada fase do ciclo, os ambientes apresentam alterações relevantes na biodiversidade; b) essa 

biodiversidade inclui uma expressiva produção de pescado, principal fonte de alimento, ocupação e geração de renda para a 

população, sem qualquer custo, pois resulta exclusivamente dos serviços do ecossistema; c) em decorrência disso e pelas 

características de sua morfometria, são ecossistemas extremamente frágeis, portanto, altamente vulneráveis a qualquer intervenção 

antrópica; d) apesar dessa fragilidade, esses ecossistemas tem sido atacados por diversas intervenções absolutamente equivocadas, 

que tem causado severos impactos: introdução do búfalo, barragens, plantio de arroz em leito de lagos, pesca predatória, destruição 

de matas ciliares; e) a anunciada construção de um dique na região, sem qualquer fundamentação científica, constitui um absoluto 

despropósito do poder público, uma inequívoca impostura que só revela a ignorância científica de quem o propõe, o que é 

lamentável e exibe o  Maranhão ao ridículo. Na contramão da ciência. 

 
PETBIO: Há cerca de 40 anos o abastecimento de água na capital era feito através dos rios Bacanga e Paciência. 

Atualmente estes mananciais estão prejudicados pelo despejo direto de resíduos domésticos. Diante disso, qual seria o 

diagnóstico dos recursos hídricos de São Luís? 

PROF. POLICARPO: Há cerca de quarenta anos, o abastecimento de água da capital era feito a partir do sistema de poços da 

bacia do rio Paciência, complementado com água da adutora do Batatã, esta localizada na bacia hidrográfica do rio Bacanga, e por 

poços do tipo cacimba, ainda hoje existentes em muitos bairros de São Luís. Nunca houve planejamento estratégico do 

abastecimento de água para a população de São Luís. O próprio sistema Italuís não foi implantado com vistas a atender às 

necessidades da população, mas sim em decorrência da vinda da Alcoa para a cidade. Quando o desenvolvimento de uma cidade é 

governado por um planejamento estratégico, o Plano Diretor deve conter cenários de crescimento da população. Para cada cenário, 

necessariamente, devem estar contempladas as demandas da população por bens e serviços, dentre os quais, a água. Só após a 

certeza de que haverá água para abastecer a população de cada um desses cenários é que se define a capacidade de uma cidade em 

receber uma indústria e, ainda assim, dependendo do grau de risco que essa indústria trará.  A nossa capital, ainda desconhece isso. 

Tanto desconhece, que, embora a água seja escassa em muitos de seus bairros, basta qualquer indústria de qualquer natureza, 

dimensão e risco manifestar interesse em aqui se instalar, independentemente da sua demanda por água, imediatamente as portas lhe 

são abertas, sem qualquer questionamento. Uma vergonha! 

Por: Aline Duarte Nascimento, Gustavo Pereira Lima e José Uilian da Silva                 Entrevista 

  
 

No boletim desse trimestre, o entrevistado foi o prof Dr. José Policarpo Costa Neto, do 

Departamento de Oceanografia e Limnologia (DEOLI) da Universidade Federal do Maranhão 

(UFMA). Doutor em Engenharia Hidráulica e Saneamento pela Universidade de São Paulo, ele 

faz parte do grupo de pesquisa sobre Ecologia de Áreas Inundáveis da Baixada Maranhense – 

MA. Atuando também nas áreas de Desenvolvimento Sustentável, Limnologia Aplicada à 

Aquicultura e Sustentabilidade de Ecossistemas Aquáticos. 
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PETBIO: Grande parte do abastecimento da capital do Maranhão provém do Sistema Italuís. A seu ver, como se encontra o 

estado do rio Itapecuru? A duplicação da adutora do Sistema Italuís seria a melhor solução para suprir a demanda desse 

bem tão valioso e cada vez mais escasso? 

PROF. POLICARPO: O rio Itapecuru está pedindo socorro. Quando se quer conhecer o estado de conservação de um rio, a 

ciência ensina que se deve estudar a sua bacia hidrográfica. No caso, a do rio Itapecuru vem sendo fortemente agredida com 

derrubada de áreas gigantescas e da mata-ciliar não só do rio, mas também de seus tributários, nos quais são lançados lixo e esgotos 

das cidades ribeirinhas. Além disso, há situações como a do rio Codozinho, inviabilizado biologicamente pelos efluentes de uma 

indústria de cimento. A consequência dessa irracionalidade foi o rápido assoreamento do leito do rio em níveis elevadíssimos. 

Mesmo nessa condição, há um incessante bombeamento de água. O governo do estado decidiu duplicar a adutora. Também 

autorizou a implantação de uma termelétrica em Miranda do Norte e de refinaria em Bacabeira. Desconheço qualquer estudo 

científico feito por instituição especializada e acreditada, com equipe de hidrólogos, que tenha fundamentado tais decisões. 

 

PETBIO: A falta de uma administração da água potável pelo poder público, o desperdício e a poluição são alguns fatores 

que afetam a disponibilidade de água tratada e de qualidade para a população. Como o Sr. vê essa situação e qual solução 

podemos tomar? 

PROF. POLICARPO: Acredito na educação de qualidade como motor das grandes transformações de que o nosso planeta precisa 

para ter uma vida sustentável. Na capacidade que o povo tem de ser senhor do seu destino. Para isso, é imprescindível o lastro da 

educação libertadora, que mostre a cada homem e a cada mulher que a água e todo o ambiente são bens públicos, que devem estar a 

serviço das gerações atuais e que precisam ser conservados para as gerações vindouras. A descoberta dessa verdade conduzirá a 

população à luta pelo seu direito de participar de todas as decisões sobre o planejamento e gestão de todas as políticas públicas. Isso 

é o que se chama controle social das políticas públicas.   

 

PETBIO: Muitos dizem que a água vai acabar e outros dizem que a água potável que vai diminuir. Qual é a verdade dessa 

história para o sr.? 

PROF. POLICARPO: A água doce disponível para ser consumida pela população e que abastece as cidades é aquela que se 

encontra em lagos, rios e reservatórios. Isso equivale de 0,02 a 0.03 % da água doce do planeta. Ademais, os mananciais não estão 

localizados de forma a atender às populações de todos os países, havendo desde regiões de muita abundância, até 

áreas de extrema escassez. Esse estoque de água, apesar de ser permanentemente realimentado pelo ciclo 

hidrológico, não aumenta. Só que a população não para de crescer. E cada ser humano que nasce é um 

consumidor de água e um poluidor. Então, a questão maior é que essa água disponível vem tendo a sua 

qualidade fortemente comprometida pelos poluentes e contaminantes, produzidos pelo próprio homem. 

Eis a complicação que aponta para uma crise severa de abastecimento de água. Há países ricos que já 

estão recorrendo aos processos de dessalinização da água salgada, o que é inacessível às nações pobres, 

principalmente àquelas do continente africano, onde milhares de crianças morrem a cada segundo, de sede e fome. 

 

 

 

 

 
 

IV Congresso Brasileiro de Genética 
Forense - São Paulo - São Paulo 

01/05/13-Quarta-feira 

 

I Simpósio Brasileiro de Ciências 
Fisiológicas - Manaus – Amazonas 

02/05/13 - Quinta-feira 

 

Curso sobre Espécies Exóticas e Bioinvasão 
Marinha - em Ilha Grande - Angra dos Reis 

- Rio de Janeiro 

03/05/13 - Sexta-feira 

 
7º Encontro Internacional das Águas – 

7EIA, - Recife – Pernambuco 

15/05/13 - Quarta-feira 

 
Avistar 2013 - Encontro de observadores de 

aves - São Paulo - São Paulo 

17/05/13 - Sexta-feira 

 

IVº Congresso Brasileiro de Biologia 
Marinha - Florianópolis - Santa Catarina 

19/05/13 - Domingo 

 

VII ENCONTRO DE CIÊNCIAS DA 
VIDA (ENCIVI) - Ilha Solteira - São Paulo 

VII Semana da Biologia UFSCar Sorocaba - 

Sorocaba - São Paulo 

20/05/13 - Segunda-feira 
 

II ENECO-PB - Encontro de Ecologia da 

Paraíba - Rio Tinto – Paraíba 

21/05/13 - Terça-feira 
 

Tópicos Avançados em Genômica e 

Biologia Celular - Campinas - São Paulo 

22/05/13 - Quarta-feira 
 

Curso de Biologia Marinha Aplicada - após 

o CBBM - Florianópolis - Santa Catarina 

24/05/13 - Sexta-feira 
 

CURSO: AVIFAUNA DA MATA 
ATLÂNTICA - Rio de Janeiro - Rio de 

Janeiro 

27/05/13 - Segunda-feira 

 
I Workshop de Genética e melhoramento da 

UFV - Viçosa - Minas Gerais 

10/06/13 - Segunda-feira 

 
XXV Congresso Brasileiro De Genética 

Médica - Florianópolis - Santa Catarina 

11/06/13 - Terça-feira 

 
Curso de Mergulho e Biologia Marinha no 

Caribe - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro 

19/06/13 - Quarta-feira 

 
3° Congresso de Natureza, Turismo e 

Sustentabilidade - Bonito - Mato Grosso do 

Sul 

30/06/13 - Domingo 

Eventos: 
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Água que nasce na fonte 

Serena do mundo 
E que abre um 
Profundo grotão 
Água que faz inocente 
Riacho e deságua 
Na corrente do ribeirão... 

Águas escuras dos rios 
Que levam 
A fertilidade ao sertão 
Águas que banham aldeias 

E matam a sede da 
população... 

Águas que caem das 
pedras 
No véu das cascatas 
Ronco de trovão 
E depois dormem 
tranqüilas 
No leito dos lagos 
No leito dos lagos... 

 

 

 

 

Água dos igarapés 
Onde Iara, a mãe d'água 
É misteriosa canção 
Água que o sol evapora 
Pro céu vai embora 
Virar nuvens de algodão... 

Gotas de água da chuva 
Alegre arco-íris 
Sobre a plantação 
Gotas de água da chuva 

Tão tristes, são lágrimas 
Na inundação... 

Águas que movem 
moinhos 
São as mesmas águas 
Que encharcam o chão 
E sempre voltam humildes 
Pro fundo da terra 
Pro fundo da terra... 

Terra! Planeta Água 
Terra! Planeta Água 
Terra! Planeta Água... 

 

 

 

Água que nasce na fonte 
Serena do mundo 
E que abre um 
Profundo grotão 
Água que faz inocente 
Riacho e deságua 
Na corrente do ribeirão... 

Águas escuras dos rios 
Que levam a fertilidade ao 
sertão 

Águas que banham aldeias 
E matam a sede da 
população... 

Águas que movem 
moinhos 
São as mesmas águas 
Que encharcam o chão 
E sempre voltam humildes 
Pro fundo da terra 
Pro fundo da terra... 

Terra! Planeta Água 
Terra! Planeta Água 
Terra! Planeta Água...(2x) 

 

 

CONTATOS 

Site: www.pet.ufma.br/biologia  

E-mail:  petbioufma@yahoo.com.br  

 

 

Charge 

 

Planeta Água :(Guilherme Aranges) 

Fonte: < http://letras.mus.br/guilherme-arantes/46315/http://letras.mus.br/guilherme-arantes/46315/> 

http://letras.mus.br/guilherme-arantes/46315/
http://letras.mus.br/guilherme-arantes/46315/

