QUEM ESTÁ CUIDANDO DOS DESAFIOS
HÍDRICOS URBANOS?
A água é o recurso crucial para a nova economia sustentável. Este infográfico analisa
dados divulgados ao CDP por cidades e empresas, destacando como melhorar a
segurança hídrica para todos.

A água sob risco para cidades e empresas.

Africa
80%
Ásia e Oceania
84%
Europa

63%

34%
América Latina
75%

das cidades que divulgaram
dados em 2017 preveem um risco
para seu abastecimento de água
devido à mudança climática

América do Norte
63%

MUDANÇA CLIMÁTICA

CIDADES

EMPRESAS
Africa
76%

RI S C O S H Í DRI C O S

Ásia e Oceania
43%
Europa

43%

41%
América Latina
37%

das empresas divulgaram
que suas organizações estão
expostas a riscos hídricos
que poderiam gerar uma
mudança significativa em suas
operações e negócios

América do Norte
42%
EMPRESAS RESPONDENTES
DIVULGARAM

14 BILHÕES

DE DÓLARES EM IMPACTOS
RELACIONADOS À ÁGUA, TAIS COMO
PERDA DE PRODUÇÃO, EM 2016AS
LOSS OF PRODUCTION, IN 2016.

Os três principais riscos hídricos são identificados como:

REDUÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA

132 cidades

REPORTARAM QUEDA NA QUALIDADE DE
ÁGUA COMO UM RISCO

80%

80%

54%

reportaram este
risco como grave ou
extremamente grave

enfrentam
atualmenteou
enfrentarão em breve
esse risco

das águas residuais retornam ao
meio ambiente sem tratamento

AUMENTO DA ESCASSEZ E
ESTRESSE HÍDRICO

INUNDAÇÃO

103 cidades

196 cidades

REPORTARAM O AUMENTO DA ESCASSEZ E
ESTRESSE HÍDRICO COMO UM RISCO

83%

REPORTARAM INUNDAÇÃO COMO
UM RISCO

83%

59%

reportaram estes
riscos como graves ou
extremamente graves

enfrentam atualmenteou
enfrentarão em breve
esses riscos

76%

reportaram este
risco como grave ou
extremamente grave

enfrentam atualmente
ou enfrentarão em
breve esse risco

Nossa perspectiva é obter o abastecimento de água seguro
e sustentável até 2030.
Esse ideal está alinhado ao 6º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

GOVERNANÇA HÍDRICA

Como teremos um mundo
com segurança hídrica?
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Cidades e empresas
precisarão aumentar
substancialmente o reuso
seguro e reciclagem de
água até 2030. Será preciso
mudar a forma de operação
para garantir um mundo com
segurança hídrica.
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No entanto, há uma enorme lacuna entre nossa visão
e a realidade

AUMENTO DE
DEMANDA

DECREASE IN SUPPLY

2050

A ONU PREVÊ UMA
QUEDA DE

A DEMANDA GLOBAL DE ÁGUA ESTÁ
PROJETADA PARA AUMENTAR

GLOBAL DE ÁGUA
ATÉ 2030.

DEVIDO À CRESCENTE DEMANDA
DE GERAÇÃO DE ELETRICIDADE
TÉRMICA, DE ATIVIDADES
INDUSTRIAIS E DE USO DOMÉSTICO

40%
NO ABASTECIMENTO

2017

55%

+400%
atividades industriais

2.5bn

+140%
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DE PESSOAS
VIVERÃO EM
ÁREAS URBANAS
ATÉ 2050.

90%

uso doméstico

PR ESSÃO C RE SC E N TE

AUMENTO
POPULACIONAL

E a lacuna está aumentando.

MUDANÇA CLIMÁTICA

A mudança climática aumenta a
frequência de eventos climáticos
severos como estiagem,
inundações e chuvas extremas.

CAMPINAS, BRASIL: UM EXEMPLO DE COLABORAÇÃO

CAMPINAS, BRASIL

Isso economizou 543 milhões de
m3 de água e 962 milhões de reais em
Campinas.

543 milhões de m3 de água

COLAB OR AÇÃO

R$ 962 milhões economizados

Campinas fez uma parceria com a
SANASA, empresa municipal de água
e saneamento, para melhorar a gestão
hídrica. Parceria que resultou em
uma maior eficiência em seu sistema
de abastecimento de água, com as
menores perdas de distribuição de
água do Brasil.

A água é crucial para a construção de uma nova
economia sustentável.

ECONOMIA SUSTENTÁVEL

A água exerce um papel fundamental na
transição para uma economia sustentável.
Empresas e cidades devem considerar
as maneiras pelas quais as atividades de
baixo carbono podem depender da água.

29%
das atividades de redução de
emissões de GEE divulgadas
pelas cidades podem impactar
ou depender de um fornecimento
estável de água de boa qualidade

ATIVIDADES DE REDUÇÃO DE EMISSÕES QUE
DEPENDEM OU IMPACTAM A ÁGUA

Recuperação de calor
de águas residuais

Melhorias na
eficiência hídrica

Coleta e
armazenamento
de carbono

Combustíveis de
baixo carbono

CO2

Produção de
energia tradicional
e de baixo carbono

24%

Águas residuais
para energia
Recuperação e
reciclagem hídrica

Energia renovável

das atividades de redução de
emissões de GEE divulgadas
pelas empresas podem impactar
ou depender de um fornecimento
estável de água de boa qualidade

AÇÕES CLIMÁTICAS

Cidades sustentáveis/
espaços verdes

Qual a solução e quem vai aplicá-la?

O CAMINHO DO FUTURO

Cidades e
empresas estão
tomando ações
para reduzir
os impactos de
riscos hídricos

Investimento na infraestrutura de abastecimento hídrico já existente
102 cidades
197 empresas
Consciencialização e educação sobre a conservação
141 cidades

Investimentos em tecnologia para melhorar a eficiência hídrica
123 empresas

Alvos para ações localizadas Alvos para ações localizadas
105 empresas

Diversificação de abastecimento hídrico
57 cidades

Gerenciamento de águas pluviais
87 cidades

Preservação de bacias hidrográficas
49 cidades
18 empresas

AÇÕES SEND O EMPR EEND ID AS

137 empresas

O êxito da governança hídrica vem do trabalho em conjunto.

O CAMINHO DO FUTURO

234
Empresas

Regiões

Investidores

353
Estados

CIDADES ATUALMENTE
COLABORAM COM AS EMPRESAS
EM QUESTÕES DE ÁGUA E
MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

Cidades

COLABORAÇÃO

Comunidades

EMPRESAS RELATARAM
QUE ELES TRABALHAM
COM AS PRINCIPAIS PARTES
INTERESSADAS COMO
ESTRATÉGIA DE RESPOSTA AOS
RISCOS DA ÁGUA

Aprendendo a partir das estiagens na Califórnia.

CALIFÓRNIA, EUA

Cidades e empresas
na Califórnia estão
trabalhando juntas
para vencer os
desafios apresentados
pela estiagem.

Em janeiro de 2015, o governador
Jerry Brown declarou Estado de
Emergência quando a Califórnia
enfrentou uma das mais graves
estiagens já registradas.

Tecnologia de
purificação de água

Vasos sanitários
com eficiência
hídrica

Compromisso na
conservação hídrica

Incentivos “Lawn
to Garden”

Mudança de
comportamento
pessoa

Paisagismo
resistente à
estiagem

Análise de risco
hídrico na cadeia
de fornecimento

AÇÃO COLAB ORATIVA

Add icon

Que ações uma cidade ou empresa pode tomar para
melhorar a segurança hídrica?

1ª ação:		

3ª ação:

Definir metas
hídricas ambiciosas

Capitalizar oportunidades
para redução do consumo
e reciclagem hídrica

2ª ação: 		

54%

318

das empresas que reportaram ao CDP
definiram metas e objetivos para melhor
gerenciar os recursos hídricos

empresas reportaram que
trabalharam em projetos de reuso e
reciclagem em 2016

Investir em projetos de gerenciamento hídrico

América do Norte

Europa

11 cidades

15 cidades

13 projetos

15 projetos
Custo total dos projetos:

Custo total dos projetos:

USD 2,7 bilhões

USD 22,3 milhões

América Latina

Ásia e Oceania

12 cidades

29 cidades
32 projetos

15 projetos

Africa

13 cidades

Custo total dos projetos:

USD 6,7 bilhões

Custo total dos projetos:

USD 27,4 milhões

14 projetos
Total cost of projects:

USD 6,19 milhões

OPORTUNIDADE PARA INVESTIR EM PROJETOS DE GERENCIAMENTO HÍDRICO

89 PROJETOS DE
GERENCIAMENTO HÍDRICO
NO VALOR DE
USD 9,5 BILHÕES

8O CIDADES

Cidades e empresas estão se unindo para criar um mundo
com segurança hídrica até 2030.

Saiba quem está cuidando da água e como:

@cdp
www.cdp.net
Sobre o CDP
O CDP se concentra em investidores, empresas e cidades para que tomem medidas
urgentes a fim de criar uma economia verdadeiramente sustentável, através da medição e
compreensão de seus impactos ambientais.

Aumento de 81% no número
de cidades informando
dados climáticos e hídricos
ao CDP desde o Acordo
de Paris.

571 cidades pelo mundo
reportam ao CDP, com
329 cidades informando
sobre atividades hídricas.
Com o apoio da Bloomberg
Philanthropies, o CDP Cities
pode oferecer apoio e
orientação às cidades
pelo mundo.

7.400 cidades assumem a
liderança comprometendose com o Pacto Global
de Prefeitos para Clima e
Energia. Por meio de seus
compromissos e reporte,
as cidades trabalham
para construir os espaços
urbanos resilientes e de
baixo carbono do futuro.

*Todos os conjuntos de dados e referências podem ser encontrados em www.cdp.net/en/research/global-reports/cities-infographic-2017
*Esta infografia analisa dados de 2017 de 569 cidades e dados de 2016 de 1.432 empresas que divulgaram a CDP

Aumento de 715% no
número de empresas
reportando suas atividades
hídricas desde o surgimento
do programa do CDP Water
em 2010.

