
ÁGUA LIMPA É VIDA, ÁGUA COM VENENO NÃO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por conta disso, água é “anunciada” como fator principal de uma próxima guerra. 

Hoje, 1,1 bilhões de pessoas já não têm acesso à água potável e 2,4 bilhões de 

pessoas não têm saneamento básico. 

A cada ano, dos seis milhões de pobres que morrem de enfermidades ligadas a 

águas contaminadas, quatro milhões são crianças. 

Mesmo com essas proporções, temos apenas 2,5% de água doce! 

 

Segundo a ONU até o 
ano 2025, os 
problemas de 

contaminação da 
água afetará metade 

da humanidade. 

 

 

 O Brasil é o país com o maior 
número de concentração de água 
doce do mundo.  

 A responsabilidade de manter e 
conservar as águas dos rios, 
lagos e reservatórios são da 
sociedade brasileira elegalmente 
do Estado brasileiro.  

 O governo é quem determina a 
concentração de resíduos 
permitidos na água para 
considerá-la potável. 

 

O nosso planeta é 

conhecido como Terra. 

Porém, se fosse 

chamado de planeta 

Água, poderia ser muito 

bem justificado, já que 

75% da sua superfície é 

ocupada por oceanos, 

lagos, rios etc. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

LEGALIZANDO A POLUIÇÃO! 

Entretanto existe uma legislação que regulamenta a qualidade da água que consumimos. 

Recentemente essa legislação sofreu mudanças, a nova Portaria de Potabilidade da Água 

2914\MS\2011 foi publicada no Diário Oficial da União no dia 14 de dezembro de 2011, na seção 

1, página 39. Em detalhes, ela traz critérios para a legalização da “poluição” da água. 

Portaria de 

Potabilidade da 

Água 

2914\MS\2011 

Segundo os novos critérios 

para o Valor Máximo 

Permitido (VMP) de 

resíduos na água podemos 

encontrar: 

27 tipos 

deagrotóxicos 

15 produtos químicos 

inorgânicos (metais 

pesados) 

15 produtos químicos 

orgânicos (solventes)  

07 produtos químicos 

secundários da 

desinfecção domiciliar 

Com tudo isso dentro da água épossível considerá-la potável? 

 
Diferente da União Européia, onde o controle da contaminação da água é mais rigoroso, o Brasil 
vem a cada nova revisão aumentando e aceitando a poluição da nossa água com produtos a 
exemplo dos agrotóxicos que são responsáveis por doenças como o câncer. A nova Portaria 
também não estabeleceu um total máximo da soma do Valor Máximo Permitido (VMP) dos 
agrotóxicos que a água potável “pode” conter. 

 Em Mato Grosso... 

A discussão da água não para por ai! É ponto forte, já 
que somos o segundo estado brasileiro em potencial 
hídrico. Com isso, Mato Grosso desperta atenção das 
indústrias energéticas que, ao longo dos anos, são as 
responsáveis pela construção de mais de 30 Pequenas 
Centrais Hidrelétricas (PCHs) já instaladas, além de 
estarem prevista a construção de mais de 50 PCHs. O 
discurso é sempre o mesmo, gerar energia limpa. Mas 
devemos entender que mesmo a energia sendo 
produzida pela concentração e a força da água, esse 
processo de implantação causa danos ao meio ambiente. 
Desses impactos ambientais, podemos destacar a 
poluição da água, decorrente da liberação de gases como 
óxido nítrico (NO2) e o gás sulfuroso (SO2). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A culpa é de quem? 

 

Nós do Comitê Matogrossense da Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e 

Pela Vida queremos contar com sua ajuda, seja um defensor/a você também da água 

do nosso planeta, e faça parte da  nossa campanha que é a favor da Vida! 

 

Faça valer a maior riqueza da nação 

Água limpa é Vida! Água com Veneno NÃO! 

 

Se hoje sofremos ameaças pela escassez de água potável temos como 
culpados os grandes investidores que fomentam os fatores citados: 
Hidroelétricas, o Agronegócio e o próprio governo. 

É preciso destacar que temos culpa neste processo também, entender que 
enquanto cidadãos somos os responsáveis por eleger cada político e assim 
passar o controle dos nossos meios de produção e bens naturais. 

É necessário também nos reeducarmos enquanto consumidores.Sabe aquele 
banho demorado, a torneira pingando, o número excessivo de descargas, as 
lavagens de roupa, de carro e calçadas, tudo isso contribui para a “futura falta 
de água potável no Brasil e no mundo”. 

 



COMITÊ ESTADUAL DA CAMPANHA PERMANENTE CONTRA OS 

AGROTÓXICOS E PELA VIDA DE MATO GROSSO 

CPT - Comissão Pastoral da Terra  

(065)       3054-3068   e-mail: cptmt10@yahoo.com.br 

FASE - Federação de órgãos Para Assistência Social e Educacional  

(065) 3223 4615e-mail: fasecac@terra.com.br 

FEAB - Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil 

e-mail: feab.ufmt@hotmail.com  blog:www.feabcuiaba.wordpress.com 

FORMAD - Fórum Matogrossense de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(065)3324 0893e-mail:comunicação@formad.org.br / secretaria.formad@gmail.com 

Grupo de Intercâmbio em Agricultura Sustentável de Mato Grosso –GIAS 

Contato: http://www.gias.org.br/ 

ISC/UFMT - Instituto de Saúde Coletiva da Ufmt 

(065) 36158881e-mail:http://www.ufmt.br/ufmt/unidade/?l=isc 

MST - Movimento dos Trabalhadores Sem Terra 

(065) 3052 6237              e-mail: mstmt@mst.org.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participe você também dessa Campanha, entre em contato com o comitê do seuestado. 

E-mail: mtcontraosagrotoxicos@gmail.com 

Acesse o nosso site: http://www.contraosagrotoxicos.org/ 
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