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Lembrado anualmente pela ONU em 22 de março, o Dia 
Mundial da Água terá como tema, em 2018, o uso de soluções 
baseadas no meio ambiente para resolver problemas hídricos. 
Essas estratégias focam na gestão de vegetações, solos, 
mangues, pântanos, rios e lagos, que podem ser utilizados por 
suas capacidades naturais para o armazenamento e limpeza da 
água.  

O maior evento global sobre a temática da água, o 8º Fórum 
Mundial da Água (FMA) acontece, entre os dias 18 e 23 de 
março, em Brasília. É a primeira vez que o evento, será 
realizado em um país do Hemisfério Sul. Com a temática 
“Compartilhando Água”, o Fórum visa perpetuar a discussão 
sobre a importância do uso racional e sustentável da água. 
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 Com a campanha “A resposta 
está na natureza”, as Nações 
Unidas abordarão como 
estratégias de preservação e 
restauração ambiental podem 
proteger o ciclo da água e 
melhorar a qualidade de vida da 
população. 

Mas o que são essas 
estratégias? 

São iniciativas que focam na 
gestão de recursos ambientais, 
como vegetações, solos, mangues, 
pântanos, rios e lagos, utilizados 
por suas capacidades naturais 
para o armazenamento e limpeza 
da água.
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A agricultura é responsável por 70% do 
consumo de recursos hídricos — a 
maior parte vai para a irrigação das 
plantações. A participação do setor 
agrícola aumenta em áreas com maior 
densidade populacional e falta d’água. 
O campo é seguido pela indústria, que 
responde por 20% da água utilizada em 
atividades humanas. O uso doméstico 
representa apenas 10% do consumo 
total, e a proporção de água potável 
que é bebida pela população equivale a 
menos de 1%.

Com as transformações do clima e a 
manutenção de padrões 
insustentáveis de produção, a poluição 
e a desigualdade na distribuição vão se 
agravar, bem como os desastres 
associados à gestão da água.

A única maneira que podemos diminuir 
e evitar que a água transborde é 
removendo o carbono da atmosfera”, 
aponta Gabriel Thoumi, diretor de riscos 
climáticos e mercados de capitais da 

Climate Advisers. 
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