O Dia Mundial da Água será comemorado no dia 22 de março de 2011
Última atualização Qui, 24 de Março de 2011 16:32

O objetivo do Dia Mundial da Água 2011 é chamar a atenção do mundo para o impacto do
rápido crescimento urbano, industrialização e as incertezas provocadas pelas mudanças
climáticas, os conflitos e as catástrofes naturais em sistemas urbanos de água.

O tema escolhido para este ano será água para as cidades: como responder ao desafio urbano
e incentivar governos, organizações, comunidades e indivíduos a participarem ativamente na
resolução do desafio da gestão das águas urbanas.

Esta é a primeira vez na história da humanidade que a maioria da população mundial vive em
cidades: são 3,3 bilhões de pessoas e este número continua crescendo, sendo que 38% do
crescimento têm sua origem na expansão de favelas. A população urbana está aumentando
mais rapidamente do que a capacidade de adaptação de sua infraestrutura.

A urbanização é mais rápida nos países em desenvolvimento, onde as cidades recebem em
média 5 milhões de novos habitantes a cada mês.

A situação se torna mais alarmante nas periferias, onde vivem mais de 828 milhões de
cidadãos. Estas pessoas não têm acesso à água potável nem a serviços de esgotamento
sanitário e a condição precária de suas casas as deixam vulneráveis aos desastres
relacionados com as inundações ou os deslizamentos de terras. Os pobres das cidades
também são os mais afetados já que em sua maioria não estão conectados à rede urbana de
abastecimento de água e dependem de vendedores de água privados o que torna a água muito
cara.

As áreas mais pobres são também as que não têm acesso, ou este é limitado, aos serviços de
esgotamento sanitário ou fossas sépticas. A realidade diária de muitos dos habitantes de
assentamentos informais é defecar em fossa rudimentares, sofrer o mau odor das águas fecais
na rua e muitas vezes depositar os dejetos em seu próprio quintal.
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Saiba mais : Para encontrar documentos sobre o tema acesse o link do Dia Mundial da Água
2011

Saiba também como o Brasil está comemorando:

Agencia Nacional de Águas (ANA/MMA) http://aguasdemarco.ana.gov.br/2011/

FUNASA http://www.funasa.gov.br/internet/index.asp

SANASA/Campinas http://www.sanasa.com.br/

Agua on line http://www.aguaonline.com.br/materias.php?id=3239&amp;cid=1&amp;edicao=4
99
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