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A água como
recurso essencial

A água é um elemento essencial na natureza, indispensável para a vida 
em todas suas formas, incluindo aos seres humanos. As sociedades 
humanas têm dado diferentes usos a água, por exemplo: doméstico 

e comercial, agrícola, industrial, hidroelétrico, turístico e transporte; além 
disso, também o uso ecossistêmico, que é o que os ecossistemas fazem para 
manter suas dinâmicas naturais e, portanto, poder sustentar a recarga de água 
subterrânea e suas nascentes nos corpos superficiais, a partir dos quais a água 
fica disponível para os outros usos já mencionados.

No entanto, muitos problemas afetam a este recurso: altos níveis de 
deflorestação e degradação dos ecossistemas, impermeabilização do solo 
pelo crescimento urbano, contaminação da água, exploração de aquíferos 
(reservatórios subterrâneos de água) e problemas de distribuição. 

Além do que foi dito anteriormente, soma-se o fenômeno das mudanças 
climáticas, que alterou a quantidade de chuva anual (amentando ou 
diminuindo), transformou o padrão das precipitações ao longo do ano, e 
causando eventos extremos como secas mais prolongadas ou tempestades 
intensas. Em qualquer caso, necessita-se desenvolver medidas de uso 
sustentável da água, como os pequenos produtores (as) do Comércio Justo da 
América Latina e do Caribe têm feito em suas fazendas e comunidades. 

PRObLEMÁTICA 
DOS RECURSOS 

híDRICOS

USO SUSTENTÁVEL 
DA AGUA

Escassez e
menor 

qualidade da água 
para os 

dierentes usos

Deflorestação e degradação 
Contaminação

Desperdício
Problemas de distribuição

Mudnças climáticas
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A bacia
e o ciclo da água
A bacia hidrográfica é o espaço do território delimitado pela linha divisória das 

águas e constituído por uma rede de drenagem (rios) e que se administra 
para fazer um uso sustentável da água. Na bacia hidrográfica convergem fatores 
de todo tipo: sociais, econômicos, políticos, territoriais e ambientais; todos eles 
relacionados através da água que se move pela bacia, de acordo com o relevo 
e forma do terreno (topografia). Por isso se diz que a bacia pode transformar 
os benefícios da água para seus diferentes usos, mas também os problemas 
vinculados a sua disponibilidade e qualidade. Por exemplo, os problemas de 
deflorestação, poderiam provocar que menos água se infiltre no solo, e que isso 
provoque uma erosão, ocasionando que muitas partículas do solo se transportem 
pelos rios e sedimentem nas partes baixas da bacia, provocando inundações ou 
transbordamento de rios.

O movimento da água em todos os lados da bacia hidrográfica não só acontece 
pelos rios, se não que mediante de um ciclo chamado “ciclo hidrológico”. Este 
é o movimento da água entre o oceano, o solo e a atmosfera, devido a energia 
térmica do sol e da gravidade, e passando por vários estados físicos. Na figura 
abaixo, mostra o ciclo hidrológico e cada uma de suas fases: evaporação e 
evapotranspiração, condensação, precipitação, infiltração e escorrência.
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Uso sustentável
da água

O uso sustentável da água consiste em utilizar o recurso hídrico para 
diferentes atividades que tem resultados produtivos e de bem-estar social, 

sem que se produza uma degradação das dinâmicas naturais que permitem 
sua disponibilidade em quantidade e qualidade; isto é, sem degradar a bacia 
hidrográfica.

As atividades agrícolas requerem da água para poder produzir, já que as 
plantas precisam da água para poder crescer, desenvolver-se, florear e 
frutificar; e também, porque a água é um fator essencial nas atividades de 
processamento pós-colheita. Compreendido esta necessidade, mas também 
a problemática que a água tem a nível mundial e local; e portanto, é muito 
importante que se implementem medidas de uso sustentável da água, que 
permitam aos produtores e às futuras gerações, seguir produzindo boas 
colheitas; às comunidades, a ter uma melhor qualidade de vida; e à natureza, 
a seguir mantendo o ciclo de água sem alterações dentro da bacia hidrográfica.

No setor da produção agrícola, existem três tipos de medidas de uso sustentável 
da água, conforme explicado abaixo. Cabe ressaltar que ditas medidas também 
contribuem para a adaptação dos cultivos às mudanças climáticas.

        CONSERVAÇÃO                          POUPAR                          TRATAMENTO

Consiste em estimular a 
infiltração de água no solo 

e sua infiltração em direção 
ao subsolo, com o propósito 

de conservar a água na 
natureza.

Consiste em estimular a 
infiltração de água no solo 

e sua infiltração em direção 
ao subsolo, com o propósito 

de conservar a água na 
natureza.

Consiste em reduzir os 
consumo de água para 

utilizar só o que se necessita, 
evitando desperdícios e 

melhorando o redimento de 
cada litro.

Desta maneira, haverá mais 
recursos para desenvolver 

as atividades de irrigação  e 
pós-colheita, inclusive em 
períodos do ano que haja 

escassez local.

Consiste em descontaminar 
as águas cinzas, isto é, as 
que são geradas a partir 

dos processos produtivos e 
outras atividades humanas 

domésticas

Como resultado, ajuda 
a evitar a contaminação 
dos canais de água que 
são fontes para outras 
atividades, incluindo a 

potabilização da água para 
alimentar-se.
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Recuperação de 
zonas de recarga e 
nascentes
A conservação da cobertura vegetal é importante para permitir zonas de 
infiltração de água da chuva e recarga de água em direção as camadas do solo 
e subsolo; e desta forma, ter nascentes de água que ficam disponíveis para os 
diferentes usos. No caso que a cobertura vegetal tenha perdido por processos de 
deflorestação e degradação, essa cobertura deve recuperar-se. A recuperação 
pode fazer com a semeadura de cultivos que incluem árvores ou sistemas 
agroflorestais como o café, cujo caso se chama reabilitação, porque se habilitam 
as funções de reciclagem de nutrientes, cadeias alimentícias e infiltração da 
água. Outras vezes, quando a recuperação é mediante o estabelecimento das 
espécies nativas que algum dia existiram no lugar para recuperar os ecossistemas 
originais, o processo se chama restauração. Em qualquer caso, a água escorrerá 
menos pela superfície, e será absorvido pelo solo, enriquecendo as nascentes e 
fluxos naturais.

Explicação

Plantio e estabelecimento de plantações de árvores nas áreas de recarga de 
água, para permitir a infiltração da água no solo e a recuperação das nascentes; 
para que a água esteja disponível para diferentes usos.

Propósito

Com base nas experiências de diversas cooperativas na América Latina, há 
encontrado cinco medidas e 25 atividades para o uso sustentável da água, que 
estão descritas de maneira muito prática neste manual. 
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Mapeamento das áreas de vegetação nativa e das áreas que necessitam ter suas 
florestas recuperadas porque são zonas de recarga hídrica. 

Atividades principais

1

Identificação das espécies nativas e da mesma montanha, com o propósito de recuperar 
biodiversidade nativa do lugar.

Estabelecimento de viveiros de árvores nativas, em um lugar em que possam ser 
cultivadas de maneira adequada para depois serem transladadas ao campo. 

Plantio de árvores, evitando as plantações de uma só espécie, para assemelhar-se 
melhor a uma floresta natural, em sua estrutura e em seu funcionamento. 

Proteção e controle das plantações; devendo fazer replantio, retirar as ervas daninhas 
ou chapodas, e cercas para evitar que animais se alimentem das plantas jovens.  

2

3

4

5

Maior infiltração de água no solo, permitindo a recuperação de nascentes e 
evitando a erosão e a escorrência; mediante o estabelecimento de plantações 
de árvores que possam ser bem administradas e preservadas a longo prazo.     

Alcance

         EXPERIÊNCIAS                    ObSERVAÇÕES                        CUIDADOS

Em El Salvador, a 
Cooperativa La Fortuna 

estabeleceu árvores natrivas 
em uma área de pelo menos 

5 hectares em um crírculo 
em torno de cada fonte de 

água.

No Brasil, COOPFAM fez um 
mapeamento das áreas de 
vegetação nativa e as que 
precisam ser recuperadas 
para que a recarga hídrica 

seja garantida.

É muito importante que 
as espécies escolhidas 

sejam as nativas de cada 
lugar, para ir recuperando 
a biodiversidade, além de 

conservar a água. 

Deve considerar estabelecer 
plantações com misturas 

de diversas espécies, 
e plantadas com certa 

distância para que possam 
viver quando as árvores 

há que prevenir dos 
impactos das mudanças 

climáticas e a variabilidade 
sobre as árvores e as 

plantações, por exemplo, 
inundações, deslizamentos 

ou incêndios.

Se ver que as árvores vão 
crescendo muito finas e 
alongadas, deve fazer o 

raleio aos 2 ou 3 anos, para 
que os que permaneçam 
sejam saudáveis e fortes.
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Para realizar o mapeamento das áreas, é muito importante contar com o conhecimento 
local das pessoas que sabem como era a zona antes de qualquer perturbação.

Requisitos

Podem utilizar mapas de informação geográfica ou de uso de solo da localidade, 
disponíveis na internet ou através das organizações que trabalham na área. 

Recursos financeiros para compra de materiais para os viveiros, como também para as 
cercas, caso sejam construídas; dependendo do que se queira fazer. 

Capacitações especiais para o pessoal que trabalhe nos viveiros, no plantio, na proteção 
e no monitoramento das plantações florestais.

Reuniões para fazer os trabalhos de planificação das atividades em um calendário, 
incluindo a participação de adultos, jovens e crianças. 

Efeitos no uso da água

Melhoria da qualidade e quantidade de água infiltrada no solo.  

Utilização da água para diferentes fins produtivos, incluindo cultivos da área.  

Uso da água para consumo humano e atividades familiares e comunitárias.  

Utilização da água pelos próprios ecossistemas, para sua renovação e 
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Captação e
infiltração da água
da chuva
Em alguns lugares, os cultivos não requerem de irrigação, porque a precipitação 
anual e o padrão das chuvas durante os meses do ano, é suficiente para poder 
alimentar o cultivo e produzir boas colheitas. No entanto, as mudanças climáticas 
estão causando mudanças na quantidade de chuva que cai anualmente, tem 
ocasionado distorções nos padrões de chuvas e também é manifestado com 
eventos climáticos extremos, isto é, com chuvas muito intensas ou com secas 
prolongadas e expandidas. Além do que foi dito anteriormente, soma-se as 
atividades de degradação dos solos e dos ecossistemas naturais próximos 
de onde se cultivam diferentes produtos, ocasionando que os escorrências 
aumentem e causem erosão dos solos e perda da água que já pode ser utilizada 
para o cultivo. Portanto, é importante que a água que se precipita na temporada 
chuvosa ou de tempestades intensas, possa ser captada e absorvida em direção 
as camadas do subsolo, com o propósito de manter a umidade do solo e a 
disponibilidade de água em outros períodos do ano que seja necessário.

Explicação

Construção de poços de contenção, para captar água da chuva nos terrenos 
de cultivo e permitir a infiltração ao solo, para ter disponibilidade de água nos 
períodos de seca ou de menor quantidade de chuva, e evitar a erosão do solo. 

Propósito



Capacitações para os produtores sobre técnicas de conservação do solo e água, 
especificamente sobre a realização dos poços de contenção.

Atividades principais

1

Identificação dos lugares específicos dos terrenos onde podem construir os poços de 
contenção; com base na topografia e o nível de chuva anual.

Abertura dos poços de contenção nos lugares identificados nos terrenos dos produtores, 
para a captação da água da chuva.

Tarefas de redirecionamento dos fluxos da água em direção aos poços receptores, 
aumentando a vida útil dos caminhos ao não serem atravessados pelo escorrência.

Manipulação e cuidado dos poços, para protegê-los da sedimentação, destruição; e 
dar manutenção necessária, incluindo reconstruções. 

2

3

4

5

Maior captação e infiltração de água em direção ao solo, e melhor conservação 
dos solos, evitando sua erosão; mediante a construção de poços de contenção 
água construídas de maneira adequada com respeito as condições de cada lugar. 

Alcance

          EXPERIÊNCIAS                     ObSERVAÇÕES                       CUIDADOS

No Brasil, CAFESUL 
construiu 472 poços em 

46 propriedades, com um 
volume de captação de 

4.728.000 m3 de água da 
chuva.

Também no brasil, 
COOPECAFEM construiu 38 

poços em pontos críticos 
para deuzir a erosão do 

solo, enriquecendo a água 
subterrânea

O tamanho dos poços 
receptores dependerá 
do tipo de solo e das 

características topográficas 
de cada lugar, o que 

determina a escorrência.

O número de poços a serem 
construídos depende da 

quatidade de chuvas e das 
necessidades de captação 

de água que cada produtor 
identifique.

Deve cuidar que os 
poços receptores não se 

convertam em criadouros de 
mosquitos ou outros insetos 
transmissores de doenças. 

É conveniente que haja 
sinalização dos poços nos 
terrenos, de tal forma que 

os acidentes sejam evitados 
pela passagem de pessoas 
ou veículos nos terrenos.
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Para realizar o mapeamento das áreas, é muito importante contar com conhecimento 
dos produtores sobre a topografia de cada terreno 

Requisitos

Calendários de chuvas, para realizar a construção dos poços receptores antes da 
próxima temporada chuvosa, de acordo como seja a área.

Máquinas e equipamentos especiais para a construção dos poços, de acordo com o 
tamanho escolhido pelas condições do solo e topografia de cada lugar. 

Capacitações especiais para o pessoal que trabalhe nos terrenos produtivo sobre as 
técnicas de construção e manutenção dos poços.

Jornadas de comunicação e sensibilização com a comunidade, para que todos se 
informem das razões para fazer estas atividades.

Efeitos no uso da água

Aumento do nível de infiltração da água da chuva nas áreas dos poços receptores.  

Diminuição da erosão do solo e portanto a sedimentação nos rios.  

Enriquecimento dos recursos hídricos subterrâneos.  

Prevenção de inundações, deslizamentos ou avalanches ocasionados pelas chuvas
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Aplicação de padrões 
atualizados de 
irrigação
Em geral, a irrigação é a atividade agrícola que demanda maiores quantidades 
de água. Em algumas ocasiões, o fornecimento de chuva que existe em algumas 
áreas determina quantidades suficientes de água que se absorve no solo e 
que sustenta os cultivos e permite uma boa produção. Em outras áreas menos 
úmidas, secas ou semiáridas, e nas áreas em que a quantidade de chuva tenha 
diminuído ou mudado seu padrão ao longo do ano devidos às mudanças 
climáticas, os agricultores estão perdendo oportunidades de plantio e produção, 
ou tiveram que fazer mais profundos os poços para irrigação por gotejamento. 
Portanto, é imprescindível usar técnicas de irrigação, que permita o sustento 
do cultivo durante todo o ciclo e garanta boas produções; mas a água deve ser 
bem utilizada com padrões de irrigação adequados e atualizados para cada caso, 
evitando perdas, desperdícios e superando as ineficiências na distribuição da 
água de irrigação. 

Explicação

Determinação e estabelecimento de padrões adequados de irrigação para cada 
cultivo e em áreas específicas onde estejam localizadas, a partir da informação 
atualizada sobre o manejo do cultivo em função das condições climáticas e de 
abastecimento de água.

Propósito

14



Análise da viabilidade inicial, para saber o lugar específico onde se instalará a estação 
meteorológica, com capacidades para sua administração. 

Atividades principais

1

Análise das condições topográficas e do tipo de solo do lugar, para poder determinar o 
nível de evaporação e infiltração da água, de acordo com o tipo de solo. 

Instalação e manutenção da estação meteorológica para monitorar principalmente a 
temperatura, chuva e evaporação na área do cultivo. 

Monitoramento das condições climáticas, especificamente a precipitação anual, o 
padrão das chuvas e as temperaturas médias, para determinar o nível de evaporação 
e infiltração. 
Análise da informação, para determinar o padrão de irrigação quanto a quantidade de 
água por períodos de tempo e áreas de cultivo; para cada lugar específico.  

2

3

4

5

Optimização e uso eficiente da água para irrigação, permitindo sua disponibilidade 
a longo prazo e para os diferentes usos; a partir de padrões de irrigação adequados 
para cada cultivo e cada área específica onde estejam localizados estes cultivos. 

Alcance

          EXPERIÊNCIAS                     ObSERVAÇÕES                       CUIDADOS  

Na bolívia, CEPROVAJE 
instalou uma estação 

meteorológica em áreas 
de cultivos de aspargos e 

quinoa, gerando padrões de 
irrigação para 250 sócios.

No Peru, FINCAS DEL ORO 
melhorou a cobertura 

vegetal e restolhos para 
reduzir a evaporação da 

água e optimizar a água dos 
sistemas de irrigação. 

O padrão de irrigação 
pode ser difundido para 

outras áreas vizinhas, 
com a finalidade de que 
seja aplicado por outros 
produtores, além dos da 

cooperativa.

A experiência pode ser 
replicada em diferentes 

zonas do país ou em outros 
países, inclusive com 

condições de clima e solo 
diferentes.

Após a instalação dos 
equipamentos de medição, o 
seguimento dos dados deve 

ser de maneira semanal 
para realizar um bom 

monitoramento.

É conveniente que a análise 
dos dados se realize com 
as ferramentas técnico-

científicas necessárias para 
produzir resultados precisos.
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Gestão de um projeto que contribua com recursos financeiros para a aquisição e 
instalação dos equipamentos e materiais especializados para a estação meteorológica. 

Requisitos

Jornadas permanentes de capacitações para a manutenção e uso da estação 
meteorológica. 

Pessoal especializado para a leitura e captura de dados, uso de programas de 
computação, e manejo e análise da informação coletada.   

Condições de trabalho do escritório necessárias para o monitoramento, sistematização 
e proteção dos dados proporcionados pela estação meteorológica. 

Participação da equipe técnica das cooperativas, além de outras pessoas das 
comunidades como jovens empreendedores e promotores. 

Efeitos no uso da água

Poupar água, atendendo as necessidades de irrigação para cada cultivo. 

Disponibilidade de água durante as épocas mais secas.  

Conservação da água dos poços.

Eficiência na distribuição da água de irrigação para todos os produtores. 
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Redução da água 
utilizada na 
pós-colheita
Em muitos lugares, onde a água da chuva é suficiente, a disponibilidade da 
água para irrigação não é um problema para manter o cultivo e garantir sua 
nutrição e produção. No entanto, para alguns cultivos como o café e a banana, 
o uso principal da água ocorre durante o processamento dos produtos depois 
da colheita, por exemplo, nas atividades de despolpamento e lavagem do café, 
ou o embalagem da banana. As quantidades de água que podem utilizar neste 
processo podem ser altas, considerando que a água pode ficar escassa em 
períodos do ano da pós-colheita e precisar para outros usos. Portanto, existe uma 
necessidade de diminuir o consumo de água que pode ser realizado durante o 
processamento pós-colheita; utilizando o mínimo de consumo possível de água 
no processamento, minimizando o desperdício, deixando a água em suas fontes 
disponíveis para outros usos, e utilizando só o que se necessita para permitir a 
conservação e renovação das fontes de água.

Explicação

Estabelecimento de sistemas de baixo consumo de água nas atividades de 
processamento dos produtos depois da colheita, com base nas particularidades 
de cada produto, atividade, produtores e cooperativa em particular.

Propósito



Adoção da despolpagem do café em seco e a redução da água da lavagem, para o 
processamento do café pergaminho. 

Atividades principais

1

Implementação de um extractor para reduzir o uso da água, evitando que o canal corra 
para a lavagem do café. 

Processamento via seco, sem utilização da água no processo de produção, e ao mesmo 
tempo menor consumo de combustíveis, utilizando menos água.  

Instalação e funcionamento de beneficiadores tipo B4 para reduzir o consumo de água. 

Sistemas de bico de baixo consumo e redução da profundidade das valas para otimizar 
o uso da água durante o processo de embalagem da banana. 

2

3

4

5

Redução no consumo de água na etapa do processamento dos produtos, depois 
da colheita; mediante sistemas bem estabelecidos e sustentáveis no tempo 
desde do ponte de vista produtivo e também de poupança de água. 

Alcance

                                                                                            
         EXPERIÊNCIAS                      EXPERIÊNCIAS                    EXPERIÊNCIAS
         NA COLÔMbIA                       NA bOLíVIA              NO PERU

COAGRONEVADA baixou 
o consumo de água de 40 

a 5 litros por kg de café 
pergaminho seco, e de 16 a 
2 milhões de litros de água 

durante o benefício.

CAFÉ DEL MACIZO instalou 
31beneficiadores tipo 

b4. reduzindo até 80% o 
consumo de água e deixando 
de contaminar 12.4 milhões 

de litros.

ASOCAFE reduziu o uso de 
água evitando o canal de 
escoamento que usava 30 

litros de água para lavar cada 
kg de café.

ASOCAFÉ, também 
implementou um extractor 
que reduziu o uso de água 

até 2.5 litros por kg de café. 

FINCAS DEL ORO reduziu o 
uso da água com sistemas 

de bico de baixo consumo e 
aumentou a pronfundidade 
das valas, na embalagem da 

banana.

FINCAS DEL ORO reduziu em 
algumas fazendas de 240 a 
140 litros de água por caixa 

embalada, e a meta é chegar 
a que todas as fazendas nao  

excedam esse valor.
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Análise da viabilidade do projeto, fortalecimento de capacidades, sensibilização sobre 
a importância e aquisição de equipamentos e materiais.

Requisitos

Medição da quantidade de água consumida normalmente, para poder comprovar a 
redução do uso da água consumida.

Desenho e testes pilotos durante dois ou três períodos de pós-colheita, com o propósito 
de comprovar a efetividade e os arranjos necessários para as operações. 

Implementação das operações de redução do consumo da água na planta de 
processamento.

Monitoramento das quantidades de água utilizada, para comprovar e fazer um relatório 
sobre a redução no consumo da água depois da implementação das operações.

Efeitos no uso da água

Economia da água nas fontes e nascentes.  

Disponibilidade de água para uso doméstico da água.    

Disponibilidade de água para irrigação de outros cultivos que a necessitem. 

Adaptação à variabilidade da abastecimento da água da chuva, especialmente na 
escassez. 
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COAGRONEVADA
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ASOCAFÉ
Bolivia

Desmieladora reduz o uso de água



Tratamento das águas 
residuais

Durante as etapas de produção de um cultivo, especialmente aqueles que 
requerem um processamento pós-colheita, a água proveniente das fontes 
naturais ou de aquedutos é consumida. Após o processamento dos produtos 
finais, em muitas ocasiões a água é devolvida para os leitos de rios, lagos ou 
lagoas, ou de qualquer outro corpo de água, mas de maneira diferente de como 
foi utilizada, isto é, com substâncias residuais e tóxicas que contaminam a água 
no ambiente natural. O mesmo acontece com a água que é utilizada para as 
atividades domésticas. Por isso, é importante que no lugar onde se utilizam as 
quantidades de água para a irrigação e o processamento do cultivo, ou para 
outras atividades humanas de higiene e saneamento; a água conserve sua 
qualidade e possa ser utilizada para conservá-la como um elemento natural dos 
ecossistemas, e também para as atividades que se desenvolvam na localidade: 
uso doméstico, incluindo água potável para beber; agrícola, turístico e de 
transporte.

Explicação

Estabelecimento de modelos de tratamento de águas residuais do processamento 
de produtos agrícolas; que sejam viáveis, econômicos e funcionais para cada 
uma das circunstâncias e capacidades produtivas das cooperativas.

Propósito
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Estabelecimento de filtros artesanais e armadilhas de graxa para diminuir o nível de 
contaminantes e de resíduos descarregados nos canais de água.   

Atividades principais

1

Instalação de plantas de processamento de águas residuais de café, para reduzir a 
acidez, gerar o processo de floculação e decantação, e separação de partículas

Aproveitamento das águas residuais de café para a preparação de adubos orgânicos 
líquidos e sólidos que podem ser utilizados na produção das fazendas. 

Instalação filtros e cloradores feitos com materiais de construção para a potabilização 
da água de uso doméstico.

Instalação e implementação de fossas sépticas, fossas ecológicas ou fossas 
evapotranspiração, para controle integral do esgoto doméstico.

2

3

4

5

Tratamento efetivo das águas residuais do processamento de produtos agrícolas, 
que evitem a contaminação de corpos de água superficiais e subterrâneos, 
garantam a higiene e saneamento, e a utilização da água para diferentes usos. 

Alcance

                                                                                            
         EXPERIÊNCIAS                      EXPERIÊNCIAS                    EXPERIÊNCIAS
         NA COLÔMbIA                       NA bOLíVIA             NO bRASIL

FED-CAUDA instalou filtros 
artesanais e armadilhas de 

graxa, diminuindo em 82% a 
contaminação na microbacia 
em que estão localizadas as 

fazendas de café.

CAFÉ DEL MACIZO instalou 
37 fossas sépticas para o 

controle integral das águas 
residuais domésticas, 

diminuindo a contaminção 
em 35.5%.

 

ASOCAFÉ reduziu o grau de 
contaminação das fontes 

fluviais entre 80 e 97%, após 
o funcionamento da planta 

de tratamento.

Por ASOCAFÉ, os adubos 
orgânicos beneficiaram a 

200 famílias de produtores, 
melhorando a fertilidade do 
solo e a nutrição dos cultivos 

de café e outros

COOMAP conseguirá 
beneficiar a 1.607 pessoas 

de novas comunidades, com 
a instalação dos filtros e 

cloradores para potabilizar a 
água de consumo.

COOPECAFEM instalou 
61 fossas ecológicas, para 

melhorar as condições 
de saneamento e saúde, 

tratanto as águas cinzas das 
atividades domésticas
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Capacitação na instalação dos sistemas de tratamento da água a nível dos produtores 
e de suas famílias.

Requisitos

Mapeamento e identificação das áreas prioritárias para a construção de estações de 
tratamento e fossas ecológicas a nível da cooperativa e da comunidade.

Aquisição de materiais para a instalação de diferentes equipamentos artesanais ou 
industriais para o tratamento das águas.

Análise das águas utilizadas pelos produtores, para constatar o nível de descontaminação 
alcançado.

Mão de obra dos mesmos produtores e famílias para a instalação das estações de 
tratamento e fossas ecológicas, e para sua manutenção.  

Efeitos no uso da água

Redução das águas cinzas e da contaminação de rios outras fontes.  

Redução de mau cheiro e de proliferação de insetos vetores de doenças. 

Minimização do impacto ambiental sobre as fontes naturais de água. 

Disponibilidade da água para usos domésticos: beber, cozinhar, lavar, higiene, etc. 
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Benefícios do uso 
sustentável da água

O manejo sustentável da água não só tem efeitos positivos na disponibilidade 
deste recurso para a atividade produtiva, o uso doméstico, o turismo e a 
estabilidade de todas as formas de vida; se não, que ao realizar ações que 
promovam a sustentabilidade do recurso hídrico, também determinam outros 
benefícios do tipo socioeconômico e ambientais, conforme explicado abaixo.

Explicação

Benefícios socioeconômicos
Melhoria da qualidade de vida da população, incluindo especialmente as 
crianças, porque diminui a contaminação da água e melhora sua potabilização, 
proporcionando água potável e reduzindo a propagação de doenças.

 Os projetos e iniciativas para fazer um melhor uso sustentável da água, ajudam 
a fortalecer as associações cooperativas, porque requerem de intercâmbio, 
discussão e consenso, para o qual se deve aumentar o nível de organização e 
coesão.

As iniciativas de manejo sustentável da água podem converter-se em iniciativas 
de apoio à jovens e aos comitês de gênero, que geram incidência interna nas 
organizações na proteção ambiental, ecoturismo, inclusão e empreendedorismo. 

Fortalecimento das cooperativas e dos sistemas de produção de cada uma, ao 
adotar tecnologias inovadoras e amigáveis com o meio ambiente, ao mesmo 
tempo permitem poupar recursos econômicos e aumentar capacidades.

Melhoria da produção e rendimentos dos cultivos nas organizações de pequenos 
produtores, porque tem mais água disponível para garantir a saúde do cultivo e, 
portanto, melhores colheitas.

1

2

3

4

5
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Benefícios ambientais

Sustentabilidade dos ecossistemas e da vida silvestre que, ao mesmo tempo, 
proporciona funções ecológicas necessárias para a fertilidade dos solos, a 
polinização, a qualidade do ar, e a conservação da própria água a longo prazo.

Melhoria das capacidades e da sensibilização dos produtores, incluindo mulheres, 
jovens, crianças, no tema da proteção da natureza e o manejo adequado dos 
recursos naturais nas comunidades e seus ecossistemas locais.

Redução da vulnerabilidade ante as mudanças climáticas, ao ter ambientes mais 
saudáveis e, ao mesmo tempo, fazer um manejo sustentável da água, o qual é o 
recurso mais afetado pelo variação do clima e sua variabilidade associada. 

Maior segurança hídrica e alimentar nas comunidades e na população em geral, 
ao proteger o recurso hídrico, do qual depende da produtividade e dos meios de 
vida e, portanto, a saúde das pessoas e sua qualidade de vida.

Reabilitação das funções básicas pelas que a água se move e transforma em 
bacia hidrográfica, ao recuperar as dinâmicas que mantêm a vida das pessoas, 
dos animais e das plantas que as rodeiam.

1

2

3

4

5



Glossário
Adaptação Ajuste dos sistemas naturais (ecossistemas) e sistemas 

humanos, como por exemplo as atividades agropecuárias, 
as manifestações e efeitos das mudanças climáticas. 

biodiversidade É a diversidade de formas de vida, desde as células, 
tecidos, órgãos e sistemas; até os organismos, 
populações, comunidades e ecossistemas, que formam 
biomas e paisagens do planeta.

Mudança climática É uma variação a longo prazo do estado de referência 
do clima, que altera os valores médios e extremos, e a 
variabilidade natural associada a eles. 

Ciclo hidrológico É o movimento natural da água em direção horizontal e 
vertical entre o oceano, o solo, a atmosfera e os seres 
vivos, devido à força provocada pelo calor proveniente 
do sol e da gravidade, e passando por diversos estados 
físicos.

Clima É o estado médio, que pode abarcar desde meses até 
milhões de anos, dos valores dos eventos meteorológicos 
que ocorrem diariamente em uma região determinada, 
considerando as médias e os extremos referidos a 
temperatura, precipitação, umidade e vento. 

Condensação Processo físico pelo qual o vapor de água na atmosfera se 
transforma em seu estado líquido em pequenas gotas que 
se aglomeram formando nuvens. 

bacia hidrográfica É o espaço do território delimitado pela linha divisória 
das águas que se precipitam, que forma internamente 
uma rede de drenagem sobre a base de uma forma e 
relevo topográficos direcionado para o oceano; em 
que convergem fatores de todo tipo: socioculturais, 
econômicos, políticos, ambientais e territoriais, e que 
portanto pode ser utilizado para o planejamento do 
desenvolvimento sustentável.
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Desenvolvimento 
sustentável

Processo de mudança na qual o manejo dos recursos, a 
orientação da evolução tecnológica e a modificação das 
instituições estão de acordo e aumentam o potencial 
para satisfazer as necessidades e aspirações humanas 
das gerações atuais e futuras; considerando a viabilidade 
econômica, os benefícios sociais e a conservação do meio 
ambiente. 

Ecossistema Sistema auto-estável e autossustentável em que os 
organismos vivos interagem com seu ambiente mediante 
um intercâmbio de matéria e energia.

Erosão É a perda da estrutura e fertilidade do solo, devido aos 
impactos ocasionados pela escorrência da água, o vento e 
a ação humana (más práticas agrícolas).

Escorrência Deslizamento da água pela superfície do solo, até formar 
uma rede de drenagem que formam riachos e depois rios, 
até desaguar no oceano.

Estação meteorológica É uma instalação que possui instrumentos destinados a 
medir, registrar e oferecer dados sobre diversas variáveis 
meteorológicas, de maneira periódica e frequente (diária 
ou horárias); especialmente as condições climáticas de 
temperatura, precipitação, umidade e vento. 

Evaporação Processo físico pelo qual a água no estado líquido no 
solo, no oceano ou nos corpos de água superficiais (rios, 
lagos, lagoas), passa ao estado gasoso como vapor de 
água.

Evapotranspiração Processo pelo qual a água é transferida da superfície 
do solo para a atmosfera; proveniente da evaporação 
da água líquida e da transpiração dos organismos vivos 
(animais e plantas).

Glossário



Infiltração É a absorção da água no solo; ficando a água disponível 
para todos os usos, especialmente a agrícola e 
o ecossistêmico; ou sua chegada até as camadas 
subterrâneas das águas mais profundas são chamadas 
aquíferos, podendo ser utilizada para diferentes usos, 
especialmente, a potabilização para consumo doméstico, 
comercial, agrícola e industrial. 

Potabilização É o conjunto de ações físicas e químicas de tratamento 
da água, realizada para descontaminar de substâncias 
químicas nocivas para a saúde; eliminar sedimentos e 
carga microbiana, e transformá-la em condições ideais 
para o consumo (beber e comer) e contato humano.  

Precipitação Qualquer e todas as formas de água, em estado líquido 
ou sólido, que cai das nuvens até chegar a terra; incluindo 
a chuva, o chuvisco, garoa congelada, chuva gelada, 
granizo, gelo granulado, neve, grão de gelo e bolinhas de 
neve.

Prognóstico Previsão do tempo, ou seja, das condições meteorológicas 
futuras, em uma escala de meses, dias ou horas; 
com base a modelos baseados em alguns parâmetros 
atmosféricos, unidos à habilidade e experiência do 
meteorologista.

Recursos naturais São os elementos naturais (água, solo, seres vivos e 
atmosfera) que as sociedades humanas consideram úteis 
para satisfazer suas necessidades e aspirações de vida.

Uso da água É a utilização consuntivo (que se consome) ou não-
consuntivo (que não se consome) do recurso hídrico, 
para diferentes objetivos de satisfação das necessidades 
humanas: doméstico e comercial, agrícola, industrial, 
recreação, transporte e hidroelétrico.

Glossário
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