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Tema: Água 

 

A água é um recurso natural essencial para a manutenção da vida na Terra. Os oceanos, rios e 

lagos  cobrem 75% da superfície do planeta, entretanto, apenas 0,6% desse total é disponível para o 

uso. Isto é, se fosse possível colocar toda a água do mundo em uma garrafa de um litro, apenas uma 

gota seria própria para o consumo. 

 

O Brasil detém aproximadamente 12% da água doce do mundo, desse total, 70% estão 

concentrados na região amazônica. Os outros 30% da água disponível estão localizados nas outras 

regiões do país e são responsáveis pelo abastecimento de 93% da população brasileira. 

 

Em São Carlos, a água consumida é retirada de dois rios: o Monjolinho e o Ribeirão Feijão e também 

de dois Aqüíferos: o Guarani e o Adamantina. 

 

O Rio Monjolinho e o Ribeirão Feijão são responsáveis por 50% do abastecimento de água do 

município. A outra parte vem dos aqüíferos, que têm suas águas subterrâneas captadas por 18 

poços profundos.  

 

Toda a água que consumimos é tratada antes de chegar em nossas casas, e neste processo são 

retirados substâncias e microorganismos que podem fazer mal à saúde. Em São Carlos, o órgão 

responsável pelo processo de tratamento e também pela captação é o S.A.A.E. (Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto).  

 

Além das Estações de Tratamento de Água, o S.A.A.E também controla a rede de coleta de esgotos, 

que atinge 98% da cidade. Além disso, o S.A.A.E. em breve será responsável pelas Estações de 

Tratamento de Esgoto que irão capturar os resíduos atualmente despejados no Rio Monjolinho e nos 

córregos da Água Fria e da Água Quente.  

 

A maioria das cidades brasileiras joga o esgoto diretamente nos rios, contaminando uma imensa 

quantidade de água que poderia ser utilizada para o consumo. Graças a esse fato, o poder público 



tem desenvolvido políticas de estímulo à construção de sistemas de tratamento de esgoto nos 

municípios brasileiros. 

 

Os cidadãos também são responsáveis pela conservação dos recursos naturais como a água. As 

ações individuais apresentam resultados positivos e podem ser estimuladoras de uma mudança de 

hábitos de toda a sociedade.  

 

 Mas os esforços não têm que vir somente do poder público e dos cidadãos comuns.  

 

Grande parte da poluição dos recursos hídricos também vem de setores da indústria, comércio, 

agricutura e pecuária. Por isso, é necessário que esses setores também preservem os recursos 

hídricos, inclusive porque muitos deles dependem da água para funcionar. 

 

 


