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CIÊNCIAS 

 

Unidade temática: Matéria e energia. 

Objetos do conhecimento: Ciclo hidrológico e consumo consciente. 

 

POLUIÇÃO DA ÁGUA NO BRASIL 

 

Os principais meios de poluição da água em nosso país, deve-se, principalmente, ao despejo de 

esgotos industriais, agrícolas e domésticos. 

Os resíduos vindos dessas fontes são lançados no ambiente aquático contendo substâncias, que, 

em boa parte, não sofrem degradação durante o processo de tratamento de água devido a um alto 

grau de persistência. 

Esses resíduos são caracterizados como misturas complexas contendo numerosos compostos 

orgânicos e inorgânicos, que prejudicam todo ecossistema aquático. Os metais pesados, por 

exemplo, como chumbo e mercúrio, são perigosos e frequentemente indestrutíveis. 

 Como evitar? 

A primeira coisa a se pensar é sobre a importância da conscientização ambiental. Através da 

educação, podemos alertar a população sobre os caminhos que precisamos seguir para termos 

um ambiente em equilíbrio. 

O poder público tem o dever de realizar políticas públicas com essa finalidade, despertando a 

preocupação individual e coletiva da sociedade. 

Podemos também melhorar os nossos hábitos diários, como por exemplo: 

 Não descartar o óleo de cozinha na pia ou nos ralos; 

 Não jogar o lixo, como plásticos ou embalagens, nos rios, córregos e lagos; 

 Optar por produtos biodegradáveis ao limpar a casa; 

 Não descartar embalagens de medicamentos, pilhas e baterias no lixo comum ou pelo 

vaso sanitário. Existem locais que fazem a coleta desses materiais. 
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Em relação às empresas e indústrias, elas precisam: 

 Se regulamentar às leis ambientais, adquirindo equipamentos de controle de poluição na 

saída dos despejos; 

 Desenvolver novos produtos ou processos alternativos que não causem tanto impacto ao 

meio ambiente; 

 Ter um bom planejamento, para que possam se antecipar aos problemas ambientais, entre 

outros. 

Fonte: https://www.estudokids.com.br/poluicao-da-agua/ Acessado em 13/07/2020 

 

Compreendendo os significados 

 Degradação/degradar: 

Causar destruição; deteriorar, estragar. 

 Persistência: 

Ato de persistir; constância, firmeza, perseverança. 

 Orgânico: 

Relativo a órgão animal ou vegetal. 

 Inorgânico: 

Composto de matéria que não é vegetal nem animal. 

 Ecossistema: 

Sistema formado por um meio natural e pela comunidade de organismos animais e 

vegetais. 

 Regulamentar/regulamento: 

Ato ou efeito de estabelecer regras. 

 Poder público: 

É o conjunto dos órgãos com autoridade para realizar os trabalhos do Estado, constituído 

de Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário. 

 Políticas públicas: 

É a soma das atividades dos governos, que agem diretamente ou através de delegação, e 

que influenciam a vida dos cidadãos. De uma forma ainda mais abrangente, pode-se 

considerar as Políticas Públicas como "o que o governo escolhe fazer ou não fazer". 

Fonte: michaelis.uol.com.br/ 

pt.wikipedia.org/  
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Agora é com você: 

 

1- Quais são os principais meios de poluição da água em nosso país? 

  

  

 

 

2- Complete o trecho do texto utilizando as palavras do quadro abaixo: 

 

ecossistema - misturas - indestrutíveis 

 

Esses resíduos são caracterizados como ___________________ complexas contendo numerosos 

compostos orgânicos e inorgânicos, que prejudicam todo _______________________ aquático. 

Os metais pesados, por exemplo, como chumbo e mercúrio, são perigosos e frequentemente 

__________________. 

 

 

3- Observe as orientações abaixo e marque com C (cidadão) para as medidas que os 

cidadãos podem tomar com relação à poluição da água e marque com E (empresas) para 

as medidas que as empresas podem adotar: 

 

( ) Não descartar o óleo de cozinha na pia ou 

nos ralos; 

 

( ) Se regulamentar às leis ambientais, 

adquirindo equipamentos de controle de poluição 

na saída dos despejos; 

( ) Ter um bom planejamento, para que 

possam se antecipar aos problemas ambientais, 

entre outros; 

( ) Não jogar o lixo, como plásticos ou 

embalagens, nos rios, córregos e lagos; 

Imagem: freepik.com 


