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Divisão PolDivisão Polííticatica

• República Federativa 
do Brasil

• 5 Regiões

• 26 Estados e o Distrito 
Federal



Fonte:
Ana



�� 68 % das 68 % das ááguas no Brasil guas no Brasil 
concentramconcentram--se na região se na região 
amazônica amazônica –– baixa densidade baixa densidade 
demogrdemográáfica.fica.

�� A região Nordeste possui a A região Nordeste possui a 
menor quantidade de menor quantidade de áágua no gua no 
papaíís s –– 3 % 3 % -- e tambe tambéém m éé a a 
região mais pobre.região mais pobre.

�� As regiões Sul e Sudeste, com As regiões Sul e Sudeste, com 
13 % da 13 % da áágua, são regiões de gua, são regiões de 
alta densidade populacional e alta densidade populacional e 
com problemas de poluicom problemas de poluiçção de ão de 
origem urbana e industrial.origem urbana e industrial.

�� A região CentroA região Centro--Oeste Oeste –– 16 % 16 % --
configura a nova fronteira configura a nova fronteira 
agragríícola.cola.



Panorama da disponibilidade hPanorama da disponibilidade híídrica no Brasildrica no Brasil
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A ONU baseada no Índice de Falkenmark (relação entre a 
vazão média e a população (m3/hab/ano): 

• < 500 m3/hab./ano – situação de escassez. 
• 500 a 1.700 m3/hab./ano – situação de estresse; e 
• > 1.700 m3/hab./ano – situação confortável. 

situação muito confortável (33.376 m3/hab./ano), e apenas 
a Região do Atlântico Nordeste Oriental com 1.144 
m3/hab./ano, encontra-se em situação desfavorável, de 
estresse hídrico.

ÁÁgua no Brasilgua no Brasil





Principais usos da Principais usos da áágua no gua no 
BrasilBrasil

�� Abastecimento de Abastecimento de áágua;gua;

�� Industria;Industria;

�� GeraGeraçção de Energia Elão de Energia Eléétrica;trica;

�� IrrigaIrrigaçção.ão.











ServiServiçços de abastecimento de os de abastecimento de 
áágua e coleta de esgotosgua e coleta de esgotos





Crescimento das áreas irrigadas no Brasil.



Projeção de áreas irrigadas para 2020.



Águas subterrâneas:

��



Aqüífero 
Guarani
� Ocupa área em cinco 

países;



Dados do Aqüífero Guarani





Muito Obrigado.Muito Obrigado.


