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1. RESUMO 

A água, durante o ciclo hidrológico, sofre alterações em sua qualidade e quantidade. 

Isso ocorre nas condições naturais em razão das inter-relações dos componentes do 

sistema de meio ambiente, quando os recursos hídricos são influenciados devido ao 

uso para suprimento das demandas dos núcleos urbanos, das indústrias, da 

agricultura e das alterações do solo. Os recursos hídricos têm capacidade de diluir e 

assimilar contaminantes, mediante processos físicos, químicos e biológicos, que 

proporcionam a sua autodepuração, influenciando seu aspecto qualitativo. 

Entretanto, essa capacidade é limitada em face da quantidade e qualidade de 

recursos hídricos existentes. Este trabalho tem como objetivo a conscientização de 

alunos do Ensino Fundamental I para a questão da preservação dos recursos 

hídricos. Está sendo desenvolvido um circuito lúdico que abordará os caminhos que 

a água faz durante seu ciclo e a interferência que alguns contaminantes podem 

ocasionar. Acredita-se que esse circuito temático poderá ser utilizado para a 

conscientização da problemática da falta de água, em quantidade e qualidade, que 

estamos vivenciando. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Segundo a Agenda 21, Capítulo 18, os recursos de água doce constituem um 

componente essencial da hidrosfera da Terra e parte indispensável de todos os 

ecossistemas terrestres. O meio de água doce caracteriza-se pelo ciclo hidrológico, 

que inclui enchentes e secas, cujas consequências se tornaram mais extremas e 

dramáticas em algumas regiões. A mudança climática global e a poluição 

atmosférica também podem ter um impacto sobre os recursos de água doce e sua 

disponibilidade e, com a elevação do nível do mar, ameaçar áreas costeiras de baixa 

altitude e ecossistemas de pequenas ilhas. A água é necessária em todos os 

aspectos da vida. O objetivo geral é assegurar que se mantenha uma oferta 

adequada de água de boa qualidade para toda a população do planeta, ao mesmo 

tempo em que se preservam as funções hidrológicas, biológicas e químicas dos 

ecossistemas, adaptando as atividades humanas aos limites da capacidade da 

natureza e combatendo vetores de moléstias relacionadas com a água. Tecnologias 

inovadoras, inclusive o aperfeiçoamento de tecnologias nativas, são necessárias 

para aproveitar plenamente os recursos hídricos limitados e protegê-los da poluição. 

Com o crescimento populacional, aumentou a necessidade de água para 



abastecimento, agricultura de maior escala para alimentar a crescente população, 

criação de mais indústrias que consomem mais água. O mesmo é a força motriz que 

arrasta consigo todo um leque de usos de água, consultivos ou não, que necessita 

de uma gestão integrada, de forma que haja água de boa qualidade e em 

quantidade suficiente para todos, assim como para as futuras gerações (TUCCI et 

al., 2001). 

O aumento da demanda por água, somado ao crescimento das cidades, à 

impermeabilização dos solos, à degradação da capacidade produtiva dos 

mananciais, à contaminação das águas e ao desperdício conduzem a um quadro 

preocupante em relação à sustentabilidade do abastecimento público. A redução da 

quantidade e a degradação da qualidade da água não afetam a sociedade de forma 

homogênea, atingem a população residente nas periferias dos grandes centros 

urbanos e nas comunidades de agricultores de baixa renda. No Brasil, mais de 90% 

dos esgotos domésticos e cerca de 70% dos efluentes industriais são lançados 

diretamente nos corpos de água, sem qualquer tipo de tratamento (BRASIL, 2006). 

 

3. OBJETIVOS  

 Este trabalho tem como objetivo a conscientização de alunos do Ensino 

Fundamental I para a questão da preservação dos recursos hídricos. 

 

4. METODOLOGIA 

Para a realização desde trabalho estão sendo desenvolvidos seis ambientes 

temáticos com diversas situações que fazem parte dos caminhos percorridos pela 

água no nosso planeta. 

Entre os ambientes temáticos estão a compreensão do ciclo da água, o 

tratamento que a água recebe para tornar-se potável e os cuidados que devemos ter 

com a caixa d’água para manter a água com qualidade até o momento de 

utilizarmos, os danos provocados pelo despejo inadequado do óleo de cozinha, o 

conhecimento dos Direitos Universais da Água, um slide show preparado para 

mostrar situações de cuidados e descuidos com os recursos hídricos e para finalizar, 

será desenvolvido um material lúdico abordando questões relacionadas ao assunto. 

Após a participação do aluno nos ambientes temáticos, será distribuída uma cartilha 

com informações relevantes sobre o conhecimento adquirido. 

 



5. CONSIDERAÇOES FINAIS 

Acredita-se que esse circuito poderá ser utilizado para a conscientização da 

problemática da falta de água, em quantidade e qualidade, que estamos 

vivenciando. 
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