
ÁGUA TEM, 
MAS PRA 
QUEM? 

Fórum de Sustentabilidade 

do DF 

Miguel Sartori 

 



Zé da Roça 
e a Árvore 

da 
Abundância 

 

 

 



Objetivo:  

 

 
Refletir sobre nossa 

relação com a água, 

seu consumo e nosso 

papel enquanto 

guardiões deste recurso 

fundamental para a 

vida. 



Movimento Menos 
Tela, Mais Parques 
Os recursos naturais e as 
futuras presentes gerações 

 

 

 





A água vai acabar? 
Escassez ou abundância?  

 

 

 



Bacia Hidrográfica 

 

 
O DF está no Planalto 

Central e é berço das 

águas de 3 importantes 

Bacias Hidrográficas do 

Brasil 



O ciclo da água como você 
nunca viu 

 

 

 

 

 

 

 

O solo funciona como 

uma esponja que 

retém a água das 

chuvas e a 

disponibiliza aos 

poucos, mantendo 

nascentes, riachos, 

ribeirões correndo 

apesar da estiagem. 
 



A água não vem  

da torneira: 



Água tem, mas pra quem? 
 

 

 

Imagine um grupo de moradores de um vilarejo 

que recebe água apenas uma vez por semana. 

 

No início, todos lidam muito bem com a situação, 

mas à medida que as semanas passam, a água 

começa a acabar cada vez mais cedo e os 

moradores devem esperar muitos dias em 

situação de escassez. 

 

O que acontece, a gente pode imaginar. Cada 

morador passa a reservar água para si próprio 

em detrimento aos demais, o que gera uma 

disputa acirrada pelo bem mais precioso para a 

manutenção da vida na Terra. 

 

A situação piora quando o abastecimento 

semanal também começa a falhar, gerando ainda 

mais insegurança e ansiedade na população. 



Distribuição de chuvas no Descoberto 
 

 

 



Aumentar a oferta 

Reduzir a demanda 
 

 

• Buscar novos reservatórios 

• Proteção dos reservatórios já existentes 

(em meio rural e urbano) 

 

• Consumo consciente 

• Alocação negociada de água 

• Eficiência na distribuição 

• Boas práticas na agricultura 

• Gestão de outorgas 



O PROGRAMA PRODUTOR DE ÁGUA 



Eu gasto, tu gastas, ele gasta:  
Consumo de água por RA no DF 
 

 

 

Adasa, 2021 

- Média Janeiro a Setembro 



Nós economizamos: 
Consumo consciente de água 

 

 

 



Agradecemos 
a atenção! 


