
 

 
ÁGUA: Até quando poderemos usufruir deste recurso? 

WATER: Until when we can enjoy this feature? 
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RESUMO 
 
Através de um levantamento bibliográfico, este trabalho busca alcançar uma sensibilização na 
humanidade a respeito do seu comportamento em relação aos recursos naturais, especificamente a 
água. E se tratando de quantidade de água, sabemos que o Brasil é um país privilegiado, a 
sociedade juntamente com as indústrias pensa que esse recurso é infinito e nunca irá acabar. 
Problemas de carência de infraestrutura e de saneamento básico é um fator que contribui para a má 
qualidade de água e sua distribuição de forma sadia. Diante do agravamento ambiental surgem 
soluções para que se venha preservar e reutilizar a água de maneira sustentável, através da 
educação ambiental e promovendo uma integração harmoniosa entre homem e os recursos naturais. 
Mais diante das circunstâncias é necessário que se desenvolva um projeto ativo, forte e 
comprometedor com as causas socioambientais, socioeconômico, sociocultural para que possam 
desenvolver seus trabalhos em conjunto com órgãos competentes fortalecendo esse projeto, nessa 
missão árdua que é conscientizar uma grande massa populacional. 
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ABSTRACT 
 
Through a literature review, this paper seeks to achieve an awareness in humankind regarding 
behavior social in natural resources, specifically water. When it comes to amount of water, we know 
that Brazil is privileged country, society along with the industry think this feature is infinite and will 
never end. Infrastructure problems and lack of basic sanitation is contributing factor to poor quality of 
water and its distribution in healthy way. Faced with the worsening environmental solutions to emerge 
that will preserve and reuse the water in sustainable manner, through environmental education and 
promoting harmonious integration between man and natural resources. More under the circumstances 
it is necessary to develop an active, strong and responsible project with environmental, socio-
economic, socio-cultural causes so they can develop their work together with competent bodies to 

strengthen this project, this arduous mission to educate a large population mass. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Todos sabem que a água é um recurso fundamental para a manutenção de 

nossas vidas, desde os tempos dos hominídeos e sua constante evolução atual 

mostra que a humanidade está a consumir os recursos naturais de forma exagerada. 

Caso não haja tecnologias para os problemas ambientais, esses recursos poderão 

ficar impróprios para humanidade, no caso da água onde apenas 3% são de água 

doce. 

Segundo Laura Conti: “Não há dúvida: daqui para frente, o momento mais 

oportuno para pararmos é AGORA. Agora é mais difícil que antes, mas é mais fácil 

que depois”. (TIEZZI, 1988, p.53 apud RAMPAZZO, 2002, p. 162). Porém 

insistentemente continuamos a desprezar a importância destes recursos, 

esquecendo que a água é um recurso natural que fornece insumos para produção 

de alimentos, proporciona nossas utilidades estéticas e de lazer, ainda assim 

continuamos a desprezar sua importância. 

A suposta evolução humana progressiva se reflete na degradação ambiental 

silenciosa, que hoje não aguenta mais a falta de diligência provocada pela 

humanidade ao longo do tempo. O movimento ambientalista luta para que a 

sociedade, futuramente venha alcançar um modo de vida sustentável antes que seja 

muito tarde.  

Essa luta árdua mais que motiva a disseminar o conhecimento da importância 

de se preservar esses recursos precisa de uma força maior e envolvente que venha 

a moldar os pensamentos das pessoas, alertando e conscientizando, pois tal recurso 

é esgotável.  

A educação ambiental surge como uma alternativa mais eficaz, porém de 

grande compromisso, que nesse processo educativo, objetiva as pessoas a 

refletirem sobre a crise ambiental que se passa atualmente. Essa relação entre meio 

ambiente e educação para a cidadania, assume um papel importante e desafiador 

ao formular uma educação ambiental, que seja crítica e inovadora, em dois níveis: 

formal e informal. Atendendo as necessidades de todos, esse é o primeiro passo 

antes de se tentar um desenvolvimento sustentável, é a igualdade social que 

possibilite equidade para todos de forma justa.  

 

 



 

 

2 METODOLOGIA 

Neste trabalho, realizou-se um levantamento bibliográfico de vários autores, 

abordando temas como água, educação ambiental, desenvolvimento sustentável e 

outros temas que envolva a relação do homem com a natureza, possibilitando uma 

gama de alternativas para uma relação harmoniosa entre ambos. Destacando a 

sociedade e o modo como estamos a consumir esses recursos de forma 

inesgotável. 

A estrutura do artigo se deu em primeiro de setembro e o término em quinze 

de outubro de 2015. Este trabalho teve como proposta ser apresentado no 

Congresso Intercontinental para a Natureza, que se realizará no mês de 

novembro, entre os dias 21 e 25 de 2015. 

Entre os meses de setembro e outubro, os dados apresentados mediante 

levantamento bibliográfico, realizou-se a escrita final do artigo, sendo apresentado 

no mês de novembro para a conclusão do mesmo. 

 

 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 

ESTRUTURA DO 

ARTIGO 

         X   

REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA 

         X              X              X 

ESCRITA FINAL 

DO ARTIGO 

              X                

APRESENTAÇÃO 

DO ARTIGO 

                              X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 SANEAMENTO BÁSICO: UM DOS GRANDES CONTRIBUINTES PARA A MÁ 

QUALIDADE DA ÁGUA 

 

 No decorrer da década de 70 e 80 a sociedade percebeu que se não 

mudasse seu comportamento, devido às ações antrópicas, a situação atual seria 

bem pior quanto ao uso dos recursos hídricos. Segundo (Heller, Nascimento & 

Paiva, 2002) “Devem ser políticas coordenadas que também contemplem a 

habitação, a saúde, a educação, a geração de emprego e a melhoria da qualidade 

ambiental”. Segundo dados das Nações Unidas  

estima-se que um milhão de pessoas não tenham acesso a um abastecimento 

suficiente de água, que além de provocar um transtorno por não terem acesso a um 

saneamento básico de qualidade, ocasiona também problemas sérios de saúde.  

A Lei n° 11.445 de 05 de Janeiro de 2007, estabelece que, saneamento 

básico é um conjunto de serviços de caráter público que proporcione infraestruturas 

e instalações operacionais, possibilitando abastecimento de água potável, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem e 

manejo das águas pluviais, portanto, o que se vê no Brasil é a carência da 

infraestrutura no saneamento e de tecnologias que venham a se adequar a esses 

sistemas atuais de saneamento.  

Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – PNSB 2008, 

mais da metade dos municípios brasileiros tinham um serviço adequado de 

esgotamento sanitário, por uma rede coletora, equivalendo a 55,2%, equiparando-se 

a última pesquisa feita pelo mesmo órgão em 2000, não foi superior, sendo de 

52,2%. Já relatórios atuais realizados pelo Sistema de Informações sobre 

Saneamento – 2013 mostra que os avanços esperados continuam de forma 

acanhada. O que era para ser um dever dos governos e das companhias de 

saneamento básico, por falta de compromisso em suas atividades perante a 

sociedade, contribuem para uma série de problemas como a própria coleta e o 

tratamento de esgoto, coleta de lixo e o próprio destino do lixo.  

 É importante que esses órgãos tomem medidas cabíveis para solucionar 

esses problemas que afetam a qualidade do saneamento básico, e posteriormente 

afetando a qualidade de água para essas pessoas, esse seria o primeiro passo para 



 

 

uma sociedade que almeja alcançar o desenvolvimento sustentável, promovendo 

uma igualdade social. 

 

3.2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO PROPOSTA DE CONSCIENTIZAÇÃO DOS 

RECURSOS HÍDRICOS 

 

De acordo com a Lei n° 9.795/99, institui a política nacional de educação 

ambiental, como parte do processo educativo pelo seu enfoque humanista, holístico, 

democrático e participativo, todos têm direito à educação ambiental.  

A partir dessa crise ambiental que estamos vivenciando, a Educação 

Ambiental tem como objetivo, construir valores sociais, coletivamente ou 

individualmente voltados para suas ações degradantes. Vale ressaltar a inserção da 

educação ambiental junto ao poder público, instituições educativas, aos órgãos 

integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, empresas, meios de 

comunicação e a sociedade como um todo, trabalhando em união, maior será a 

possibilidade de se ter resultados melhores a respeito da conscientização ambiental.  

Segundo Jacobi (1997) “O objetivo é, o de propiciar novas atitudes e 

comportamentos face ao consumo na nossa sociedade e de estimular a mudança de 

valores individuais e coletivos”. Fazer com que a população e os governantes 

mudem de ideia, não é tarefa fácil, é uma tarefa em longo prazo, que só através de 

estratégia de educação ambiental, permitirá que haja essa mudança. É importante 

que as instituições educativas públicas ou privadas venham seguir o que é previsto 

na Lei de Política Nacional de Educação Ambiental Cap. II Art. 7º. Local melhor do 

que a escola para passar essas informações não há. É na escola que o aluno terá 

acesso a uma série de informações que lhe possibilitará uma formação crítica que 

envolva assuntos voltados para humanidade, incluindo o meio ambiente. Essas 

informações fará com que esses alunos atentem para a destruição que estamos 

causando nesse planeta de vasta riqueza. 

 

3.3 PERSPERCTIVAS PARA UM MELHOR USO DA ÁGUA 

 “O ser humano é uma espécie, assim como outras, que necessita de água 

para manter a sua existência. Para se ter uma ideia, o mesmo possui em média mais 

de 60% de água no seu organismo” (Serafim, Vieira,  

Lindermann; 2005).  



 

 

Com a ocupação humana desenfreada e aplicações de práticas voltadas para 

a agricultura em regiões áridas e do semiárido, o problema de escassez é mais 

intenso, também outras regiões que consideravelmente apresenta uma abundância 

desses recursos hídricos, apresentam da mesma forma problema de escassez, 

originados pela alta concentração urbana em regiões metropolitanas aliadas ou não 

com outros usos intensivos, seja pela agricultura ou indústrias. Outra técnica 

conhecida é a captação da água da chuva, onde em áreas com maior 

disponibilidade de recursos hídricos, a captação de águas da chuva pode ajudar e 

muito as pessoas economicamente e também na diminuição da pressão por essa 

demanda sobre os recursos hídricos. O uso em potencial pode ser revertido na 

irrigação de jardins, alimentação de descargas sanitárias, lavagem de veículos e 

entre outras atividades domésticas e nas áreas urbana essa água captada pode ser 

utilizada na redução de escoamentos superficiais decorrentes da impermeabilização 

do solo. 

Se a água nos propicia realizar todas essas atividades, então por que não são 

reutilizadas? Mediante o que estamos vivendo, para Oliveira (2005), só nos resta 

algo, uma alternativa para tal escassez, em alguns centros urbanos, seria fazer a 

captação de água da chuva e sua possível reutilização. Através dessas técnicas, a 

educação ambiental poderá desenvolver estratégias específicas para cada 

ambiente, estimulando pessoas a utilizar um recurso natural para o seu mantimento 

e consequentemente reduzindo custo-financeiro e ajudando o meio ambiente 

preservando esse recurso tão importante.  

 Mas para que isso venha acontecer de forma positiva é necessário que se 

crie um protótipo que seja apto a atender as necessidades, objetivando o reuso da 

água e que seja acessível para todos, já que é um bem de domínio público. E outro 

fator crucial, é como vai ser difundida essa educação para a economia da água, 

conduzindo-nos a uma mudança de comportamento para a utilização da água. Uma 

ação conjunta entre essas duas vertentes e apoio de órgãos, é fundamental para 

que esse trabalho venha se desenvolver com compromisso e responsabilidade. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É importante que cada parte envolvida cumpra com seu dever, o Estado em 

fornecer investimento financeiro que venha ser convertido em tecnologias voltado 



 

 

para o saneamento básico, melhorando a qualidade da água bem como a 

sociedade, sobre um processo educativo, adquirir consciência quanto ao uso 

racional da água, sensibilizando e conscientizando a todos. 

 E por fim a sociedade, que se permita ao conhecimento sobre a importância 

de se preservar esse pouco de água que nos resta e atentar para as soluções 

cabíveis, para que não venhamos sofrer as consequências da natureza que age à 

surdina cada vez mais que degradamos o ambiente natural e seus recursos.  
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