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GEOGRAFIA – AULA 10 
 

Unidade Temática: Mundo do trabalho.  

Objetos de Conhecimento: Trabalho e inovação tecnológica. 

 

CONSUMO CONSCIENTE DE ÁGUA 
 

Você já se imaginou vivendo sem água? Isso seria realmente impossível! A água é 

fundamental para o funcionamento da vida. Ela participa das reações químicas do nosso corpo, dos 

ciclos biológicos da natureza e é essencial para a manutenção dos ecossistemas. Todas as 

atividades da sociedade demandam o uso de água, bem como as nossas atividades diárias. 

Muitas pessoas não dão importância para o consumo consciente de água, porque acham 

que ela é um recurso inesgotável, podendo 

ser utilizada à vontade. Essa impressão se dá 

porque vemos água por todos os lados, seja 

na chuva, nos rios, lagos, mares, seja nas 

represas, piscinas etc. Realmente, a maior 

parte da superfície do nosso planeta, cerca de 

70%, é ocupada por água. Porém, desses 

70%, apenas 2,5% é constituído por água 

doce (esse é o tipo que é tratado e destinado 

ao nosso consumo), o restante é água salgada, segundo a Secretaria de Recursos Hídricos do 

Ministério do Meio Ambiente.  

Aproximadamente 70% da superfície do nosso planeta é constituída por água. Se 

pensarmos em 2,5% de 70%, esse número parece bem baixo, mas esse total seria o suficiente para 

abastecer toda a população mundial, se não fosse a poluição das águas, a sua distribuição 

inadequada e, principalmente, o desperdício. 

A maior parte dessa água é destinada à produção de alimentos e outra grande parcela para 

a indústria, restando uma pequena fração para o nosso consumo. Além do desperdício de água que 

ocorre na produção de alimentos e nas indústrias, desperdiçamos enorme quantidade desse 

recurso durante as nossas atividades cotidianas. Assim, precisamos cuidar desse nosso bem 

precioso, para que ele não nos falte no futuro e continue propiciando o funcionamento dos 

ecossistemas. 
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Todos podem e devem ajudar a cuidar da água. Observe o seu uso diário de água e pense 

em como você poderia mudar os seus hábitos de forma a economizá-la. Veja algumas mudanças 

de atitude que você pode adotar para contribuir com o consumo consciente de água: 

• Evite o desperdício de água, fechando a torneira ao escovar os dentes, ensaboar as 

mãos, bem como ao lavar a louça; 

• Não tome banhos demorados. Cinco minutos costumam ser o tempo suficiente para 

termos uma boa higienização; 

• Desligue o chuveiro na hora de se ensaboar e de usar o xampu e o condicionador, 

religando-o somente na hora do enxágue. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, 

um minuto de chuveiro ligado gasta cerca de 15 litros de água. Agora, imagine quanta 

água você vai gastar se tomar banhos de 20 minutos, e ainda com o chuveiro ligado! 

Seriam mais ou menos 300 litros de água potável sendo jogados pelo ralo; 

• Evite brincadeiras com água. Troque-as por outras. Elas podem ser tão divertidas quanto 

as com água; 

• Evite usar copos descartáveis, mesmo os recicláveis. Tanto a produção quanto a 

reciclagem desse material demandam o consumo de muitos litros de água. Prefira ter 

sempre em mãos uma caneca (daquelas de plástico mesmo) ou uma garrafinha de água 

(isso ainda incentivará você a beber mais água). 
Fonte: https://escolakids.uol.com.br/ciencias/consumo-consciente-de-agua.htm | Acesso em 12/04/2021 

 

 

Após a leitura do texto, realize as atividades. 

 

 

1- Faça uma lista com cinco atividades de seu dia a dia para as quais seja necessário o uso 

da água. 
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2- Segundo o texto, por que a quantidade de água doce que temos disponível em nosso planeta 

não é suficiente para abastecer toda a população mundial? 

  

  

  

  

  

 

 

3- Quais das dicas para economia de água você já pratica? E quais irá praticar a partir de 

agora? 

  

  

  

 

4- Imagine que você fará um cartaz para conscientizar os alunos de sua escola sobre o uso 

correto da água. Como seria esse cartaz? Ilustre-o abaixo. 
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