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1) Pesquise e responda: 
 

a) Relacione alguns Problemas nacionais? 

 

 

b) Relacione alguns Problemas mundiais? 

 

Os 15 maiores problemas do mundo, segundo a Geração Y - InfoMoney 

Veja mais em: http://www.infomoney.com.br/minhas-

financas/consumo/noticia/5465598/maiores-problemas-mundo-segundo-geracao 

 

c) Dos problemas citados acima, escolha um e pesquise informações sobre ele. 

                                                PROBLEMAS COM A ÁGUA 

O principal problema da água na atualidade está diretamente associado à falta de água potável no mundo, 
devido a um gerenciamento inadequado dos recursos hídricos. Os principais responsáveis pela contaminação 
da água de nosso planeta são: 
 
- a falta de saneamento básico e o lançamento de esgoto doméstico na natureza; 
- a descarga de dejetos industriais sem o devido tratamento; 
- a contaminação por produtos químicos provenientes de atividades agrícolas. 
 
Nos últimos anos, o consumo de água no mundo aumentou em razão do crescimento populacional, 
principalmente em países como a China e a Índia. Com um número maior de habitantes, é necessário um 
aumento da produção agrícola. A estimativa é de que, para alimentarmos os cerca de 8 bilhões de habitantes 
em 2025, será necessário um aumento de 14% no consumo de água, comprometendo ainda mais nossos 
recursos. 
 
Já o desperdício de água no Brasil é ainda mais elevado, atingindo um volume total correspondente a 38,8% 
de toda a água tratada, segundo dados do Ministério das Cidades. Em algumas regiões, como o Norte e o 

http://www.infomoney.com.br/minhas-financas/consumo/noticia/5465598/maiores-problemas-mundo-segundo-geracao
http://www.infomoney.com.br/minhas-financas/consumo/noticia/5465598/maiores-problemas-mundo-segundo-geracao


Nordeste do país, esse índice ultrapassa os 50%, revelando a carência de medidas para o combate ao 
desperdício que vão além de uma mera conscientização social da população. 
 
Uma considerável parte do desperdício acontece no transporte da água até o consumidor, o que é resultado 
de tubulações públicas velhas ou danificadas, obras mal realizadas, além dos famosos “gatos” ou 
redirecionamentos de água clandestinos. Isso acontece em todos os países, que sempre apresentam certa 
taxa de desperdício de água: o Japão, por exemplo, desperdiça 10% de sua água; a Alemanha perde 9%, 
seguindo a média dos países europeus. O Brasil, no entanto, chega a desperdiçar 37%, conforme dados da 
Agência Nacional de Águas (ANA) e, se considerarmos apenas a água tratada, esse número salta para 41%. 
 
Portanto, além de investir em novas formas de captação água, é necessário diminuir esse grande fluxo 
perdido de água, principalmente com a renovação dos dutos de transporte. 
 
 Para se ter uma ideia dessa relação, segundo o Serviço Geológico do Brasil, apenas 1% de toda a vazão do Rio 
Amazonas seria suficiente para atender em mil vezes o que necessita a cidade de São Paulo. 
 

d) Cite sites interessantes sobre o problema escolhido. 

 

http://sistemaolimpo.org/midias/uploads/e63786ea833aefe451d61fd4c96dce6e.pdf 
 
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/desperdicio-agua.htm 
 

http://educacao.globo.com/geografia/assunto/geografia-fisica/agua-uso-e-problemas.html 

http://alunosonline.uol.com.br/geografia/desperdicio-agua.html 
 
http://www.firstlegoleague.org/20172018-hydro-dynamicssm-teaser 
 
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/crise-agua-no-brasil.htm] 
 
 
 
 

 
e) Pense e sugira como você poderia resolver esse problema. 

 

f) Desenhe como seria essa solução. 

 

Paródia despacito – desperdicio 
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