
PROJETO GOTA D’ÁGUA 2019
Desafio Água e Saneamento: sua  gota  faz a diferença!



DESAFIOS DA GESTÃO DOS

RECURSOS HÍDRICOS E DA

UNIVERSALIZAÇÃO DO

SANEAMENTO BÁSICO

Parte I
9h00 as9h30

Desafio Água e Saneamento: sua  gota  faz a diferença!



Breve 
apresentação Thiago Pietrobon

Doutor em Biologia

Diretor da ECOSUPORTE Assessoria Ambiental

Experiência em sustentabilidade empresarial,
Assessoria técnica da Secretaria de Meio
Ambiente de Americana, Interlocução com a
Secretaria do Meio Ambiente do Estado.
Professor universitário e pesquisador



O que vamos 
ver hoje?

Horário Conteúdo

9h as 9h30 Apresentação do Projeto Gota D’água e início dos trabalhos do dia.

9h30 as 

10h15

Apresentação dos principais desafios da gestão dos recursos 

hídricos e da universalização do saneamento básico

10h15 as 

10h45
Intervalo

10h45 as 11h Dinâmica com soluções para os desafios.

11h as 11h30 Apresentação da internet como plataforma para ações de 

sensibilização e mobilização para causas ambientais

11h30 as 12h Dinâmica / experiência com vídeos, YouTube e WhatsApp

Avaliação e encerramento dos trabalhos.



Regras do 
grupo de 
WhatssApp

Regras de participação no grupo

Nosso tema central é “Os desafios da água e saneamento”. 

Sem exageros! 

Digite tudo de uma vez.

Nosso grupo não é chat. Não espere respostas imediatas.

Evite áudios.

Tenha discrição.

Tenha bom senso.

Antes de postar, releia e analise se o conteúdo.

Respeite horários.

Sem correntes.

Sem propagandas.

Preserve sua imagem.

Não brigue. Não vale a pena!



Regras do 
grupo de 
WhatssApp

Ninguém está obrigado a permanecer no Grupo.

Caso se sinta ofendido com algum conteúdo, notificar o ato ao administrador 
do Grupo para que o mesmo tome as providências direto com o ofensor;

Problemas de comunicação ou relacionamento pessoal entre os usuários não 
devem ser comentados em público, muito menos em mensagens do Grupo;

Todos têm direito de manifestar descontentamento com a utilização, mas isto 
deve ser feito diretamente ao Administrador do Grupo;

Indicações de nomes de novos participantes devem ser direcionadas ao 
Administrador;

Se você está neste grupo, certamente é uma pessoa engajada e ocupada, 
portanto nem você e nem os demais do grupo não devem perder tempo com 
bobagens. Se banalizarmos o grupo, vamos perder participação ou, no mínimo, 
a qualidade na utilização do mesmo.

Direitos dos usuários



OS PRINCIPAIS DESAFIOS
Parte II

9h30 as 10h15



Mas o que é exatamente Saneamento Básico?

É o conjunto de serviços, infraestrutura e instalações 
operacionais de abastecimento de água potável, 
esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais 
urbanas.

Fonte: Lei federal 11,445/2007 – Lei de Diretrizes Nacionais do Saneamento Básico



Os números do saneamento básico no Brasil:

35 milhões de brasileiros não tem acesso aos serviços de água 
tratada;

Mais de 100 milhões de brasileiros não dispõem de coleta de 
esgotos;

Apenas 44,9% dos esgotos gerados são tratados

Aumento da mortalidade infantil, após 15 anos de queda;

65% das internações em hospitais de crianças com menos de 
10 anos é provocada por falta de esgotamento sanitário e 
água potável (BNDES)

Crianças sem saneamento tem 18% de redução no 
desempenho escolar.

Fonte: SNIS, 2016



A

Fonte: Plano de bacias

Disponibilidade hídrica:

980 m3/hab.ano

(crítica)

Abastecimento de Água: 94%

Índice de Perdas: 33,5%

Bacias PCJ

urbano

53% 25%   18%

industrial rural

Uso da água por setor:

* Outros usos: 4%

População: 5.789.670

Coleta de esgoto: 91%

Tratamento de esgoto: 75%



Desafio do 
aumento da 
oferta de 
água

Planos de bacias

Plano de segurança hídrica

Enquadramento

Barramento

Reuso

Transposição de bacias

Impactos do desenvolvimento sobre a demanda

Universalização do acesso



Desafios das 
mudanças 
climáticas

Mudanças no regime de chuvas

Mudanças de disponibilidade hídrica

Dia zero

Cidades resilientes



Desafio 
regulatórios e 
da 
precificação

Preço justo e acesso à todos 

Fortalecimento das agências regulatórias 

 Incremento na comunicação com a sociedade

 Regras de governança e transparência

 Autonomia das fontes e gestão de recursos

 Maior segurança jurídica, atratividade do setor privado



Desafio do 
saneamento 
em áreas 
irregulares

De acordo com o Censo de 2010, havia cerca de 3 milhões de 
domicílios particulares, em  6.329 assentamentos irregulares
no Brasil, abrigando por volta de 11,4 milhões de pessoas

A forma com que estas áreas se desenvolvem dificulta a 
implementação de serviços públicos, principalmente 
esgotamento sanitário.

As práticas adotadas, via de regra, são sanitariamente 
inseguras. 



Desafio da 
ociosidade 
das redes

Dos 74,6 milhões de m3 de esgoto gerado em 15 municípios 
analisados em SP, 21,4 milhões de m3 não são tratados. 
Porém, deste volume, 4,6 milhões de m3 (21,5%) não são 
tratados apenas por não estarem ligados à rede.

Os motivos são:

 Falta de capacidade de pagamento;

 Morador não quer danificar piso para fazer a ligação;

 Cultura de não pagar o esgoto;

 Efetividade na valoração dos serviços;

 População não valoriza o tratamento de esgoto;

 Poder público não compreende suas responsabilidades e 
instrumentos legais;

 Ausência de estímulos;

 Inexistência de sanções e penalidades.

Programa “Se liga na Rede” interligará 192 mil residências de baixa renda



Desafio do 
uso 
consciente da 
água

Onde usamos nossa água.

Velhos hábitos e novas demandas.

Produtos e o volume de água associada.

Desperdício e vazamentos.

Reuso e aproveitamento.

O que vai para o esgoto.

Geração de lixo.

Águas pluviais.

Proteção de mananciais e aquíferos

Contaminação indireta



Benefícios da 
expansão do 
saneamento

Nosso desafio pode chegar 
a ser de 16 bilhões ao ano 

em 20 anos

Cada R$1.000,00 investido em obras de saneamento, gera 
renda na cadeia de construção civil de R$ 1.190,00

15 milhões de casos de afastamento por diarreia e vômito;
391 mil internações por doença gastrointestinal infecciosa;
3,32 dia/ano por trabalhador, sem produzir.
R$ 82,9 bilhões de perdas em produtividade
R$ 7,23 bilhões de perdas em saúde

R$ 24,5 bilhões de perdas em turismo
R$ 273,8 bilhões  de perdas em valorização imobiliária

Para cada R$1.000,00 investido, retornam para toda 
sociedade R$1.700,00 



E então? 
O que podemos 

fazer?
Custos com saúde

Produtividade do trabalho
Valorização imobiliária

Turismo
Retorno social

Aumento da oferta de água

Mudanças climáticas

Redução de perdas

Regulação e fiscalização

Áreas irregulares e o Ociosidade 
da rede

Consumo consciente





O QUE VOCÊ PODE FAZER?
Parte III

10h45 as 11h00



Título

Incentivar Sensibilizar Fiscalizar Educar



SENSIBILIZAÇÃO E

MOBILIZAÇÃO Parte IV
11h00 as 11h30



Experimento 
social

Qual a barra do mesmo tamanho?

https://www.youtube.com/watch?v=BOBhKR4MK3w

https://www.youtube.com/watch?v=BOBhKR4MK3w


Experimento 
social

Efeito de conformidade social!



Qual a 
diferença?

2019 2011



Onde as pessoas encontram 
hoje estas referências para 
a tal conformidade social?



Sensibilização e 
mobilização nos
dias de hoje

A população mundial, pela primeira vez, passará mais 
tempo navegando na internet do que assistindo TV 
em 2019. 

É o que aponta um relatório da agência Zenith, que 
estimou que as pessoas passarão em média 170,6 
minutos na web contra 170,3 minutos em frente à 
televisão. 

Fonte: Agência Zenith



O brasileiro 
adora redes 
sociais!

Com uma média diária de 3h39 online em redes sociais, o 
Brasil ficou em segundo no ranking de tempo gasto nesse 
tipo de site, perdendo somente para Filipinas.

E a tendência é que isso continue crescendo.

No último ano, por exemplo, foram 8 milhões de novos 
usuários brasileiros em redes sociais, um aumento de 7% em 
relação ao período anterior. Os números são do relatório 
Digital in 2018, do site We Are Social.





Temas 
ambientais 
mais citados 
mundialmente

2018
• Recife de coral

• Poluição por plásticos

• Esportes mais verdes

• Meio ambiente e 
refugiados

• Cidades e mudanças do 
clima

• Grandes felinos

2017
 Qualidade do ar

 Futuro do petróleo

 Clima

 Emissões

 Água e conflitos

 Nível dos oceanos



Influencers...
O que eles 
estão 
influenciando?

2017
Adilson Barroso –
Ambientalista
Ciclo Vivo
GreenMe
O Eco
Pensamento Verde
Portal eCycle

2018
WWF
Jason Mraz
SOS Mata Atlântica
Clark Little
Gisele Bündchen
Jack Johnson
Greenpeace 
Max Fercondini
Fundação Grupo Boticário
Sea Shepherd 

PlantFluencers
Home Stead Brooklyn
Urban Jungle Box
House Plant Club
The Sill



Influenciador digital é 
um indivíduo que 
exerce impacto acima 
da média num 
segmento ou nicho. É 
capaz de formar um 
público fiel e 
engajado, exercendo 
influência sobre suas 
opiniões e atitudes. 

Influencers...
O que NÓS 
estamos 
influenciando?

Educador se refere a toda pessoa 
que se dedica ao ensino de uma 
arte, uma atividade, uma ciência, 
uma língua, etc.; aquele que 
transmite conhecimentos ou 
ensinamentos a outrem.
"professor"



Bora exercer 
nosso papel 
de social 
influencer!



#MOVIMENTOGOTADAGUA
Parte V

11h30 as 12h00



Enfrentando 
o desafio do 
aumento da 
oferta

@ThiagoPietrobon



Enfrentando 
o desafio do 
aumento da 
oferta

@ConsorcioPCJhttps://www.youtube.com/watch?v=ir3HMDeLj4w

https://www.youtube.com/watch?v=ir3HMDeLj4w


Enfrentando 
o desafio da 
poluição

@PlasticFreehttps://www.youtube.com/watch?v=ltE6cBwe6Cc

https://www.youtube.com/watch?v=ltE6cBwe6Cc


Enfrentando 
o desafio das 
mudanças do 
clima

@EuroNews

https://pt.euronews.com/2018/01/24/-dia-zero-torneiras-sem-agua-na-cidade-do-cabo

https://pt.euronews.com/2018/01/24/-dia-zero-torneiras-sem-agua-na-cidade-do-cabo


Enfrentando 
o desafio 
regulatório

@AresPCJhttps://www.youtube.com/watch?v=H21soMo_yNA

https://www.youtube.com/watch?v=H21soMo_yNA


Enfrentando 
o desafio do 
consumo 
consciente

@Ecosuportehttps://www.youtube.com/watch?v=OEVk30tO0eI

https://www.youtube.com/watch?v=OEVk30tO0eI


Enfrentando 
o desafio do 
consumo 
consciente

@ManualDoMundohttps://www.youtube.com/watch?v=aPGUG3D7A3M

https://www.youtube.com/watch?v=aPGUG3D7A3M


Enfrentando 
o desafio do 
consumo 
consciente

@AlexAmorimhttps://www.youtube.com/watch?v=Y0PNrZXGqiE

https://www.youtube.com/watch?v=Y0PNrZXGqiE


Enfrentando 
o desafio do 
consumo 
consciente

@CamilaSennahttps://www.youtube.com/watch?v=0dv_qUDj0uo

https://www.youtube.com/watch?v=0dv_qUDj0uo


Nosso 
desafio!

Porque não começar gravando um depoimento contando o 
que você faz para solucionar um problema identificado na 
residência ou ambiente de trabalho?

O que você faz pela sustentabilidade hídrica?
Ou que tal um depoimento sobre o que achou do encontro?
Já pensou em registar um desafio com todo mundo da sua casa?

Esses vídeos serão divulgados nas 
mídias sociais do Consórcio PCJ, e 
poderão compor o vídeo final do 
projeto que será exibido no 
seminário de avaliação em 
novembro.



Dr. Thiago Pietrobon
thiago@ecosuporte.com.br

Ecosuporte
Av. Paschoal Ardito, 2621, Belvedere
CEP 13.473-010   Americana-SP
Fone (19) 3621.6093

mailto:thiago@ecosuporte.com.br

