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APRESENTAÇÃO 

 

Estes ANAIS são compostos por redações desenvolvidas pelos estudantes da 

Escola de Educação Básica Professor Olavo Cecco Rigon e da Escola de Educação 

Básica Vidal Ramos Júnior, do município de Concórdia, que participaram do V 

Seminário Sobre Água e Desenvolvimento Regional: análises e propostas para a 

gestão das águas no território do Alto Uruguai Catarinense, que ocorreu entre os dias 

22 a 26 de março de 2021.  

Esse evento envolveu vários segmentos da sociedade, dentre os quais, 

organizações da sociedade civil, universidades, centros de pesquisa, ensino, 

extensão e as duas escolas, anteriormente, mencionadas. Nesse sentido, a 

participação especial dos estudantes de Ensino Médio foi uma oportunidade de 

valorizar aqueles que estudam e estão preparando-se para atuar de forma 

diferenciada e qualificada na sociedade. Sempre é gerada uma expectativa nos 

estudantes, afinal, de maneira geral, os estudantes são pessoas que estudam, 

pesquisam, leem, interpretam, tem sonhos, utopias e vontade de contribuir ou 

melhorar o mundo.   

No ano de 2021, o V Seminário Sobre Água e Desenvolvimento Regional 

aconteceu de forma diferenciada, ou seja, foi realizado totalmente de maneira virtual, 

com transmissão via canal do YouTube da Universidade do Contestado. Essa opção 

deu-se em decorrência da pandemia da Covid-19.  

O Evento oportunizou aos estudantes o acesso a conteúdos e conhecimentos 

científicos sobre a temática da água, bem como, foi uma oportunidade para pensar, 

discutir e propor alternativas de uso e manejo adequado das águas. 

A disponibilidade de água em quantidade e qualidade depende das condições 

naturais, mas, sobretudo, das relações que a sociedade estabelece com o ambiente.  

Entende-se que as escolas são espaços privilegiados da sociedade para 

pensar, refletir, propor e produzir conhecimento. Nesse sentido, não hesitamos em 

afirmar que a escola é o melhor lugar da cidade. Por isso, a aposta de fazer um evento 

como o V Seminário Sobre Água e Desenvolvimento Regional. 

Nessa perspectiva, a Universidade do Contestado (UNC) por meio dos 

Programas de Mestrado e Doutorado (PMDR/PDDR) em Desenvolvimento Regional 

e Programa de Mestrado Profissional em Engenharia Civil, Sanitária e Ambiental 
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(PMPECSA), juntamente com as Escolas de Educação Básica Professor Olavo Cecco 

Rigon e a Escola de Educação Básica Vidal Ramos Júnior, com o apoio do Comitê da 

Bacia Hidrográfica do Rio Jacutinga e a Equipe de Gestão e Conservação Ambiental 

(ECOPEF) apostaram na promoção deste Evento para os Estudantes. 

A equipe organizadora agradece, especialmente, aos palestrantes que se 

disponibilizaram, gratuitamente, a preparar e ministrar as palestras, bem como, 

estimular a reflexão e disseminar conhecimentos. 

Por fim, oferecemos aos nossos leitores a clássica e bela letra da música 

Planeta Água, de Guilherme Arantes. 

 

 

Planeta Água 

Guilherme Arantes 

Água que nasce na fonte 
Serena do mundo 

E que abre um profundo grotão 
Água que faz inocente 

Riacho e desagua 
Na corrente do Ribeirão 

 
Águas escuras dos rios 

Que levam a fertilidade ao sertão 
Águas que banham aldeias 

E matam a sede da população 
 

Águas que caem das pedras 
No véu das cascatas 

Ronco de trovão 
E depois dormem tranquilas 

No leito dos lagos (2X) 
 

Água dos igarapés 
Onde Iara mãe d'água 
É misteriosa canção 

Água que o sol evapora 
Pro céu vai embora 

Virar nuvens de algodão 
 

Gotas de água da chuva 
Alegre arco-íris 

Sobre a plantação 
Gotas de água da chuva 
Tão triste são lágrimas 

Na inundação 

Águas que movem moinhos 
São as mesmas águas 
Que encharcam o chão 

E sempre voltam humildes 
Pro fundo da terra (2X) 

 
Terra! Planeta água (3X) 

 
Água que nasce na fonte 

Serena do mundo 
E que abre um profundo grotão 

Água que faz inocente 
Riacho e desagua 

Na corrente do Ribeirão 
 

Águas escuras dos rios 
Que levam a fertilidade ao sertão 

Águas que banham aldeias 
E matam a sede da população 

 
Águas que movem moinhos 

São as mesmas águas 
Que encharcam o chão 

E sempre voltam humildes 
Pro fundo da terra (2X) 

 
Terra! Planeta água (6X) 

 

Canoinhas (SC), primavera de 2021. 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00WU36tRbU9BTy5VD4AVdDyxxCtPA:1626703935471&q=Guilherme+Arantes&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3SDIrsMg1XsQq6F6amZORWpSbquBYlJhXkloMAF2kD7YiAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjbzumxqO_xAhUfKrkGHYZ-DgcQMTAAegQIBRAD
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ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VIDAL RAMOS JÚNIOR 

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA – SC 

UM BEM PRECIOSO PARA A VIDA 

 

Leticia Piloneto 
Turma: 301 - vespertino 

 

Água é fonte de vida e também um recurso natural essencial, seja como 

componente bioquímico de seres vivos, como meio de vida de várias espécies 

vegetais e animais. É um mineral presente em toda a natureza, nos estados sólido, 

líquido e gasoso. Nesse sentido, dois aspectos fazem-se relevantes: o desperdício da 

água e a poluição. 

A Terra também é chamada de planeta azul, pois, em média, 70 por cento da 

sua superfície é composta por água, mas apenas 02 por cento dessa água é doce. 

Muitas pessoas acreditam que essa alta porcentagem de água seria para nosso 

consumo, mas não, é a água salgada, e precisa de muitos processos e um alto valor 

para podermos consumi-la. Diante disso, há muito desperdício, e devemos nos 

conscientizar de que temos pouquíssima água doce. Vamos buscar, cada vez mais, 

maneiras de economizá-la e cuidar desse bem tão precioso. Escovar os dentes com 

a torneira fechada, banhos não demorados, ensaboar as louças com a torneira 

fechada e lavar carros e calçadas com balde ou reutilizar a água da chuva são 

pequenas ações que ajudam muito para que não haja tanto desperdício. Segundo o 

site EOS, de cada 100 litros de água tratada no Brasil, somente 63 litros são 

consumidos e os 37 restantes são perdidos; a média de consumo diário que a ONU 

recomendou é 110 litros por habitantes no dia. 

A poluição é um problema gravíssimo. Nós seres humanos somos os principais 

causadores da poluição da água, que é realizada de várias formas como despejo de 

resíduos industriais; aumento da temperatura, que causa a alteração da água ao 

reduzir o oxigênio na sua composição e também o desmatamento, que faz com que 

sedimentos e bactérias apareçam sobre o solo e contaminem os lençóis freáticos; os 

pesticidas usados nos campos agrícolas são filtrados através dos canais 
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subterrâneos. Uma simples embalagem, assim como pensamos, jogada na rua 

através de vento e chuvas acaba indo parar naquele rio que abastece a sua casa e 

toda a população, assim, devemos pensar, sempre, nos 3R: reduzir, reutilizar e 

reciclar, pois, reaproveitando os resíduos, diminuirá a quantidade. Os lixões são uma 

das principais fontes de contaminação subterrânea das águas, por conta da infiltração 

de chorume nos lençóis freáticos. 

Diante dos argumentos supracitados, é dever da população brasileira, Estado, 

mídia e governo conscientizarem-se de que desperdiçando ou poluindo a água, se 

está prejudicando a si mesmo e às gerações futuras, por isso, deve-se, também, 

buscar sempre, divulgar dados, problemas, acontecimentos e preocupações em 

relações à água, para que cada vez mais, as pessoas estejam informadas e cientes 

da realidade. 
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ÁGUA 

Erick Nossal 
Turma: 203 - matutino  

 

A água é o bem mais importante da humanidade, sem ela a vida se torna 

insustentável e, mesmo assim, milhares de pessoas sofrem por não possuírem água 

potável diariamente. Ela é vital para manutenção dos ciclos biológicos, geológicos e 

químicos que mantém em equilíbrio o ecossistema. O problema da falta de água é 

ocasionado por problemas ambientais e a falta de investimento na rede de 

abastecimento contribui agravando a situação. 

As várias mudanças climáticas têm nos mostrado as consequências das ações 

humanas no planeta. O aumento de temperatura e a falta de chuvas nos prova que o 

efeito estufa está cada vez mais visível. Considerando que 70 por cento da superfície 

terrestre é coberta por água, devemos lembrar que 98 por cento dessa água é salgada 

e imprópria para consumo e, os outros 2 por cento são de água doce, estando porém, 

boa parte retida em forma de gelo ou na forma de água subterrânea. 

Segundo estudos feitos pela UNESCO, desde o começo do século o consumo 

de água vem aumentando em uma proporção de duas vezes o crescimento 

populacional. Hoje em dia, mais de 80 por cento das águas residuais em todo globo 

retornam ao meio ambiente sem tratamento. Por isso, diversas doenças relacionadas 

à água permanecem sendo difundidas em muitos países em desenvolvimento. Em 

áreas urbanas, as pessoas desfavorecidas, que vivem sem água corrente, muitas 

vezes, pagam 10 a 20 vezes mais do que seus vizinhos em bairros mais ricos por uma 

água de qualidade similar ou inferior. 

Sendo assim, diversas medidas poderão ser tomadas para amenizar o 

problema da falta de água, como as melhorias na infraestrutura do nosso país, 

melhoria nas represas e nos sistemas de água e, principalmente, a conscientização 

da população sobre a importância e preservação do uso da água.  
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CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A ÁGUA 

 

Lorenzo Roani Peche  
Turma: 301 - matutino 

 

Não há como negar que a água é um componente natural essencial para a 

sobrevivência humana. "Vidas Secas" é uma obra de Graciliano Ramos, na qual, o 

autor tem como base criticar a seca no Nordeste, ocorrência gradativamente relevante 

diante de todo país. Não distante da realidade, as crises hídricas e a poluição 

demostram ascensão desse recurso natural. Assim, fica claro a diligência quando se 

trata do assunto.  

Inicialmente, é importante ressaltar que o consumo diário recomendado pela 

ONU (Organizações das Nações Unidas) é de 110 litros por conterrâneo, quantidade 

possível para munir as necessidades básicas pessoais, entretanto, por meio de 

pesquisas do instituto Trata Brasil, o país está 51 por cento acima do proposto, 

resultando 166,3 litros por pessoa. As perdas sucedem em virtude das ligações 

clandestinas, vazamentos em diferentes pontos do conjunto de abastecimento, por 

colapso de leitura, devido aos hidrômetros, nas necessidades diárias, entre outras. 

Com esses dados pode-se afirmar a água como necessidade básica, porém grande 

parte da população não dá a devida importância a ela. 

Sequencialmente, outro fator que agrega para este caos são os locais 

urbanizados e industrializados das grandes metrópoles, que utilizam, com má índole, 

os recursos hídricos. Assegura-se que as leis não são suficientes, devido à grande 

parte das regiões serem bem servidas de água e pela falta de fiscalização, 

planejamento e responsabilidade, o que resulta na poluição de córregos, rios e 

represas. São inúmeras as atividades que necessitam do fluído para sua realização, 

sem ressaltar que a água é fundamental para o ecossistema, aperfeiçoando os ciclos 

biológicos, químicos e geológicos.  
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Portanto, cabe ao governo federal, por meio de Ministério do Meio Ambiente, 

realizar e aperfeiçoar, nas escolas, palestras e rodas de conversas, mediadas por 

profissionais especializados, relevando a importância desse recurso natural. 

Aumentar as leis, juntamente com penalidades, tornando-as mais rigorosas, além de 

incentivos para realizações de cisternas; com esses atos, será possível diminuir o 

desperdício. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
Anais do V Seminário Sobre Água e Desenvolvimento Regional : análises e propostas para a gestão 
das águas no território do alto Uruguai catarinense (ISBN: 978-65-88712-68-9) 

 

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VIDAL RAMOS JÚNIOR 

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA – SC 

CONSIDERAÇÕES ACERCA DA ÁGUA 

 

Bruna Caroline Siega 
Turma: 301 - matutino 

 

A água é um bem indispensável para a vida na Terra e sempre esteve presente 

na história humana, porém o grande crescimento das cidades, juntamente com a 

poluição tornou a água imprópria para consumo humano e, em consequência disso, 

sem acesso à água de qualidade e com o desperdício descontrolado, a população fica 

exposta a inúmeros problemas. 

Um fator que ocasiona o problema da água é a má contribuição para com esse 

bem no território brasileiro. O Brasil está entre as 12 maiores economias do mundo, 

mas ainda não conseguiu levar serviços de saneamento básico a todos os brasileiros. 

Quase 35 milhões de brasileiros não tem acesso à água tratada, tendo em vista, que 

o Brasil possui cerca de 12 por cento de toda água potável disponível no planeta, 

segundo dados da agência nacional de águas.  

Nesse contexto, percebe-se que, mesmo com uma das maiores bacias 

hidrográficas do mundo, o desperdício e uso inconsciente impede que o acesso a 

água seja igual para toda população. Ao ver tal realidade, nota-se que a sociedade 

não possui conhecimento de quão grave é a situação de quem enfrenta a falta de 

água potável. Na periferia, devido à falta de acesso ao saneamento básico, os esgotos 

e o lixo são normalmente jogados nos rios, sem qualquer tratamento. Porém, o 

crescimento industrial também contribui para a poluição dos rios, visto que muitas 

empresas não cumprem com as normas e jogam resíduos industriais nas águas, sem 

nenhum tratamento. Com isso, os rios ficam cheios de resíduos e com as chuvas 

fortes causam as enchentes nas cidades. 

Sendo assim percebe-se que é necessário o Ministério do Meio Ambiente, junto 

com a Agência Nacional de Águas, sugerir o uso de cisternas para aproveitar a água 

da chuva e iniciarem campanhas para a conscientização da sociedade sobre o 
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desperdício de água, que mostrem a triste realidade da falta desse bem natural, assim, 

se poderá diminuir o desperdício e disponibilizar água potável a quem não tem acesso.    
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ÁGUA 

 

Ana Caroline Gonçalves Pereira dos Santos 
Turma: 301 matutino 

 

A água é a fonte de nossas vidas. É o recurso natural essencial como fator de 

produção de vários bens de consumo final e intermediário. Desde que a água foi 

considerada uma riqueza para o ser humano, tem sido transformada em uma 

mercadoria e, também, motivos de conflitos, com o desperdício e de suas más 

distribuições. 

A região do nordeste é a que possui menos água em todo Brasil e, além de 

possuir pouca água, ela é mal distribuída dentro da região, concentrando-se nas áreas 

litorâneas da zona da mata e no meio norte. 

De toda água existente no planeta, 97,5 por cento equivale à água salgada e, 

portanto, apenas 2,5 por cento representa água doce; cerca de 12 por cento da 

disponibilidade de água doce no planeta está em território brasileiro. A água que a 

chuva traz pode ser reutilizada de várias maneiras, assim como, o fenômeno natural 

que acontece com as plantas, pode-se reservar baldes dessa água para o consumo e 

fazer limpeza nos imóveis. 

Ao invés de cobrir todo o quintal com cerâmicas ou calçadas pode-se utilizar 

gramas, plantas ou pisos permeáveis, por exemplo, tendo, com isso os benefícios de 

evitar alagamentos e diminuir a água enviada para o sistema pluvial. Com os poros 

preenchidos por água, aumenta a densidade do solo, que se torna plástico, e diminui 

a coesão entre as partículas o que provoca diminuição do ângulo de estabilidade e, 

em consequência, abruta a ruptura do solo que desliga uma avalanche morro abaixo.  

A água cobre 70 por cento do planeta, sendo que, boa parte desse total 

encontra-se em mares e oceanos, além disso, infelizmente, a água do planeta está 

mal dividida entre os países. É nosso dever e obrigação conservar rios, mares e 

oceanos, e preservar o ecossistema. 
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BEM COMUM PRECIOSO 

 

Géssica Vivian 
Turma: 202 - matutino 

 

É de conhecimento geral que a água é a fonte de vida e, também, um recurso 

natural indispensável. Mas o percentual de água disponível, para nós seres vivos, não 

chega nem perto da quantidade de água existente no planeta. Por isso, a importância 

da conscientização e utilização das tecnologias, para a economia e bom uso da água. 

A água é um recurso natural que está presente em todas as atividades e, tem 

a ver com os aspectos da humanidade. Sua utilização contribui para usos urbanos, 

irrigação na agricultura, usos industriais e até mesmo na geração de energia. Porém, 

somente 3 por cento de água doce no planeta é apropriada para consumo e, "segundo 

o Ministério do Meio Ambiente (MMA), para que a água seja adequada para consumo 

humano, deve apresentar características microbiológicas, físicas, químicas e 

radioativas que atendam a um padrão de potabilidade estabelecido''  

No entanto, existem maneiras eficientes para que o desperdício da água seja 

evitado. O aproveitamento da água das chuvas (cisternas), por exemplo, é um meio 

consciente e pode ser aproveitado para fins não potáveis, como lavar calçadas, regar 

jardins, entre outras atividades que não necessitam de um tratamento mais complexo. 

Esse processo tem como principal vantagem o abandono do uso de água potável para 

as atividades domésticas, deixando-as apenas para consumo. 

Levando-se em conta o que foi observando, sabemos que a água é e sempre 

será um assunto necessário para ser pensado e discutido. E, nós como sociedade, 

devemos nos unir para cuidar desse bem comum precioso. 
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ÁGUA UM BEM ESCASSO 

 

Enzo Rossi Daltoé  
Turma: 202 - matutino  

 

Todos nós sabemos que a água é um elemento predominante na Terra, porém, 

a água precisa ser potável para podermos consumi-la. Entretanto, a água está se 

tornando, a cada dia, mais escassa. O que deveríamos fazer para melhorar essa 

situação? 

A água é um bem necessário para todos nós, seres humanos, e para os 

animais, os quais nós consumimos. Segundo o site ''Só Biologia'', cerca de 71 por 

cento da superfície da Terra é coberta por água, o que indica mais de 1 sextilhão de 

litros de água. Desses, apenas 2 por cento são litros de água potável, boa para o 

consumo humano. 

Já existem países que estão tratando a água salgada para transformá-la em 

potável, pois a água dos rios e fontes é escassa. A dessalinização da água do mar é 

necessária para saciar a sede da população do norte da África, Oriente Médio e 

algumas ilhas do Caribe, sem contar que a agricultura também necessita do 

abastecimento. 

Segundo o IDA (International Desalination Assossiation), mais de 300 milhões 

de pessoas no mundo são abastecidas pela água dessalinizada diariamente. São 

aproximadamente 150 países que já usam essa tecnologia da dessalinização da água. 

Um dos líderes dessa tecnologia é Israel, que está em uma religião desértica com 

dificuldades de abastecimento. Estima-se que, em Israel, 80 por cento da água potável 

consumida é proveniente do mar. 

Para melhorar essa situação, é necessário evitar o desperdício de água potável 

que não é proveniente do mar. Assim, podemos conservar o ambiente em que 

vivemos para as pessoas que virão futuramente.  Precisamos nos conscientizar e 

aprender a usar apenas o necessário.  
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DIA MUNDIAL DA ÁGUA 

 

Vitor Gabriel da Silva 
Turma: 202 - matutino 

 

Segundo dados apresentados na palestra V Seminário Sobre Água e 

Desenvolvimento Regional, o Brasil tem cerca de 15 por cento de água doce 

superficial do mundo. E, mesmo com essa enorme quantidade há regiões que passam 

por diversas dificuldades para obterem água para suas necessidades básicas. O 

Nordeste, a exemplo disso, sofre muito e, muitas vezes, as pessoas que vivem no 

semiárido necessitam caminhar, por até 36 dias/ano, para buscar uma quantidade de 

água. Entretanto, hoje, felizmente, essa situação está melhorando, pois o Nordeste 

alcançou a marca de 1 milhão de cisternas de água para consumo humano, enchidas 

pela água da chuva ou por caminhões-pipas durante a seca. As cisternas são 

divididas, em primeira água, com água, que é usada para o consumo humano e, 

segunda água, com água usada para a produção agrícola.  

Dados apresentados na palestra do dia 23/03 mostram que, há mais ou menos 

3 anos, a ONU criou 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, e nesses objetivos 

está apresenta que todas as pessoas precisam ter acesso à água potável e 

saneamento básico. Entretanto, o Brasil está muito longe disso, pois quase 35 milhões 

de brasileiros não tem acesso à água tratada. Ainda, 46 por cento da população não 

tem tratamento de esgoto. Esse fator tem resultados negativos em muitas outras 

situações, como, problemas de saúde pública, por exemplo. De acordo com o site 

“Trata Brasil”, em 2019, houve 280 mil internações por doenças de veiculação hídrica. 

Exemplos dessas doenças são: diarreia, leptospirose, dengue, malária e doenças da 

pele. 

Todos nós sabemos que a água é muito importante e precisamos dela a todo 

momento. Á água também é muito importante para o desenvolvimento, pois ela está 
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presente na psicultura, na agricultura, na indústria, na geração de energia, no turismo, 

em centros urbanos e em muitos outros lugares. 

Porém, nós seres humanos, mesmo sabendo que a água é extremamente 

importante para nossa vida, muitas vezes acabamos contaminando os rios, solos etc... 

São exemplos de poluição: poluição atmosférica hídrica, poluição do solo, poluição 

térmica, poluição sonora e poluição visual, que ocorrem nas cidades, no interior, 

através de indústria e também quando não é dado o destino certo para o lixo. 

De acordo com dados apresentados pelo palestrante Alexandre Mattiense, no 

quinto dia de palestra, são usados 19,1 litros de água/kg de carne suína produzida, e 

10,3 litros de água/kg de carne de aves produzida. Para isso, muitas propriedades 

estão fazendo cisternas, reaproveitando a água da chuva para a produção animal, 

reduzindo, assim, o desperdício. 

É muito importante que os produtores comecem a migrar para as cisternas, pois 

elas são importantes para o reaproveitamento de água, sendo uma técnica barata e 

fácil de instalar, que está ao alcance de todos e só traz benefícios. Ela pode e é muito 

utilizada, também, nos centros urbanos em diversas utilidades como: regar as plantas, 

lavar a casa, encher piscinas, entre inúmeras outras coisas. 
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CRISE HÍDRICA NO BRASIL 

 

Vitória Ródio 
Turma: 302 

 

No livro "Vidas Secas", do escritor Graciliano Ramos, uma família nordestina 

passa por dificuldades em um período de seca e escassez e, luta para conquistar 

melhores condições de vida. Não distante da obra, o Brasil tem passado por uma crise 

hídrica pelo fato da má distribuição dos recursos hídricos e pela poluição das águas. 

Logo, por se tratar de um problema, caminhos se atitudes são necessárias para 

superar a crise hídrica no país. 

Inicialmente, é importante ressaltar que o Brasil é o país que possui a maior 

disponibilidade de água potável no mundo, entretanto, há uma distribuição desigual 

de água no país, o que contribui para a escassez. Visto isso, é possível mencionar 

que, segundo a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, a maior parte dos 

recursos hídricos, está localizada na região Norte, que possui menor densidade 

demográfica, enquanto que, a região Sudeste, que tem a maior concentração 

populacional, apresenta uma menor reserva de água. Desse modo, a distribuição 

espacial dos recursos hídricos brasileiros não coincide com a demanda populacional, 

o que pode afetar a vida de muitos cidadãos, à medida que contribui para a ocorrência 

de secas. 

Sequencialmente, outro fator que contribui para a crise da água é a poluição 

das águas, causada pelo ser humano, o que pode prejudicar o ambiente natural e a 

qualidade de vida de muitas pessoas. Nesse sentido, foi a partir da Revolução 

Industrial e Tecnológica que o grau de degradação aumentou significativamente. A 

industrialização e a urbanização contribuíram para que as taxas de contaminação das 

águas aumentassem. Dessa forma, muitas atividades antrópicas, como depósitos de 

esgoto e lixo, contribuem para a diminuição da água potável, além de poluir rios e 

mananciais, que se tornam, em vários casos, impróprios para o consumo. 
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Em vista disso, a fim de minimizar os efeitos nocivos da crise hídrica no país, 

medidas são necessárias. Cabe aos governos municipais adotarem políticas de 

conservação do solo e da água, por meio da criação de cisternas, coletas para 

armazenamento da água, com o objetivo de evitar que ocorram períodos de secas, 

devido à má distribuição desse recurso no país.  

Ademais, é preciso que o Ministério do Meio Ambiente implemente políticas 

mais rigorosas contra a poluição de rios e mananciais, por intermédio da ampliação 

de fiscalizações mais eficazes e multas para empresas que não cumprirem as normas 

estabelecidas, com o intuito de diminuir a contaminação e escassez de 

remanescentes hídricos. Com isso, os problemas decorrentes da crise hídrica no 

Brasil deixarão de ser corriqueiros. 
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Indianara D. Vendruscolo 
Turma: 302 - Matutino 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos garante a todos os indivíduos o 

direito à vida e ao bem estar coletivo. No entanto, a alienação referente à falta de 

saneamento básico e as inexitosas tentativas de ofertar água potável à população, a 

fim de erradicar a escassez desse recurso, impede que tal direito seja realmente 

efetivado. Ocorre que, até o momento, pouquíssimas diligências foram cumpridas, no 

propósito de obter êxito na distribuição de água devidamente tratada, dirigida às 

classes minoritárias. 

Observa-se, que tal cenário maléfico contribui para a perpetuação da pobreza 

e da condição de vida miserável que inúmeras famílias vivem, cotidianamente. De 

acordo com o estudo realizado, em 2019, pelo Sistema Nacional de Informação em 

Saneamento Básico (SNIS), o Brasil está entre as 12 maiores economias do mundo, 

mas, ainda não conseguiu levar serviços de saneamento básico a todos os brasileiros. 

Quase 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada e 46% da população 

não possui coleta de esgoto. 

A pesquisa supracitada evidencia que o país pode estar sofrendo a maior crise 

hídrica de sua história. Em síntese, essa ocorrência representa uma grande 

contradição, pois o Brasil é considerado a maior potência hídrica do planeta. Isso 

posto, também é preciso lembrar que existem fatores geográficos, políticos e 

climáticos associados a esse problema. 

Levando-se em conta o que foi observado, faz-se necessária a implantação de 

um projeto que viabilize o acesso universalizado à água tratada e ao sistema de 

saneamento básico e, sob o mesmo ponto de vista, é de suma importância que os 

órgãos institucionais tenham um planejamento que torne viável a exploração de 
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recursos hídricos nas maiores reservas de água do país, tendo em vista, que elas 

estão desigualmente distribuídas no espaço geográfico brasileiro.  

Não obstante, é preciso que o Governo Federal atue, intermediando, o 

fornecimento de verbas públicas, principalmente, no que se refere ao manejo dos 

recursos hídricos. 
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A ÁGUA 

 

Izabele Marques 
Turma: 302  

 

A água é um recurso de valor inestimável. Mais que um insumo indispensável 

à produção e um recurso estratégico para o desenvolvimento econômico, ela é vital 

para a manutenção dos ciclos biológicos, geológicos e químicos, que mantém em 

equilíbrio os ecossistemas. É, ainda, uma referência cultural e um bem social 

indispensável à adequada qualidade de vida da população. 

A conservação da quantidade e da qualidade da água depende das condições 

naturais e antrópicas das bacias hidrográficas, onde ela se origina, circula, percorre 

ou fica estocada, fora de lagos naturais ou reservatórios artificiais. 

Isso, porque, ao mesmo tempo em que os rios, riachos e córregos alimentam 

uma determinada represa, por exemplo, eles também podem trazer toda a sorte de 

detritos e materiais poluentes que tenham sido despejados diretamente neles ou no 

solo onde passam. 

Recentemente, muito se tem falado a respeito da "crise da água", e especula-

se sobre a possibilidade da escassez desse recurso vital tornar-se motivo de guerras 

entre países. É preciso haver consciência de que, exceto no caso de regiões do 

planeta, em que há uma limitação natural de quantidade de água doce disponível, na 

maioria dos países o problema não é a quantidade, mas sim a qualidade desse 

recurso, cada vez pior devido ao seu mau uso e gestão inadequada. 

Para superar essa situação é necessário substituir o modelo tecnocrata e 

utilitarista que imperou até hoje na gestão dos recursos hídricos no Brasil. Um modelo 

que ignora que a água de boa qualidade é um recurso finito e que prioriza certos usos, 

como geração de energia, saneamento e transporte, em detrimento de outros como 

abastecimento. 
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O BRASIL TEM SEDE 

 

Dorival Ricardo Hiller  
Turma: 301 - matutino 

 

A questão da crise hídrica em território brasileiro se tornou centro de diversas 

discussões, sendo tal recurso essencial para a manutenção da vida e equilíbrio dos 

ecossistemas. Dentre as principais causas de problemas, estão fatores ambientais 

derivados da intervenção humana, os quais comprometem a disponibilidade e 

qualidade desse recurso. Além disso, a negligência, por parte das entidades públicas 

e população diante desse cenário, encarece a situação. 

Em uma primeira análise, é imprescindível apontar os impactos ambientais 

como principal causa do problema. Nesse sentido, são notórias as consequências da 

ação humana sobre o meio ambiente; dentre essas ações destacam-se o uso 

inadequado do solo, o desmatamento, a poluição dos recursos hídricos e as 

mudanças climáticas. Segundo dados do Painel Intergovernamental das Mudanças 

Climáticas, a temperatura global eleva-se acima de 1,5 graus Celsius, sendo que, 

mais de 350 milhões de pessoas no mundo serão expostas ao período de secas 

severas até 2050. 

Ademais, deve-se ressaltar a falta de medidas governamentais como 

impulsionadoras de crise hídrica no Brasil, destacando-se a questão do saneamento 

básico, o qual, em algumas regiões do país, é inexistente. De acordo com os dados 

do UNESCO, apenas 20% da água residual têm devido tratamento, sendo o restante 

despejado na natureza sem qualquer cuidado. Contudo, o mau destino dado a esses 

resíduos acarretam problemas tanto para a saúde humana, quanto para o meio 

ambiente, nos locais onde os mesmos são despejados. 

Portanto, evidencia-se a necessidade de combater tais obstáculos. Para isso, 

o Governo Estadual deve criar processos participativos para o desenvolvimento 

sustentável e convivência, referenciados em valores culturais e de justiça social. Além 
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disso, faz-se necessário criar mecanismos para promover programas de saneamento 

básico eficientes e melhor distribuição dos recursos hídricos. Dessa forma, com a 

questão da água no Brasil tratada, o país poderá, finalmente, ter seu desenvolvimento 

mais elevado e igualitário. 
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USO DE CISTERNAS NO NORDESTE BRASILEIRO 

 

Nicoli Baratieri 
Turma: 307 – noturno 

 

A água na região do Nordeste brasileiro sempre foi um grande problema para 

os agricultores e os animais no período em que ocorre a estiagem. As chuvas ocorrem 

anualmente em grande parte da região, mas, mesmo assim, no período de estiagem 

a seca predomina grande parte da região. A construção de cisternas na Região 

Nordeste é um exemplo de política pública centralizada em tecnologia de 

desenvolvimento social. No ano de 1999 o poder público, a Articulação no Semiárido 

Brasileiro (ASA) e as manifestações populares fundiram-se com um propósito de 

convivência com a seca, no qual o objetivo era traçar ações que proporcionassem 

água no período de estiagem; o propósito articulado foi a construção de um sistema 

de captação. 

Um trabalho foi realizado com o objetivo de fazer um levantamento junto aos 

agricultores de nove comunidades do município de Petrolina, PE e de Curaçá - BA, 

quanto à forma de captação de água da chuva, armazenamento e período de 

utilização. Foram acompanhadas 81 famílias no período de janeiro de 2002 a 

dezembro de 2004. Desse total, 18 famílias não possuem cisternas rurais em suas 

residências. Os resultados obtidos demonstraram que, no período analisado, a 

precipitação média foi de 556,8 mm. A água da chuva acumulada nas cisternas foi a 

mais utilizada pelos agricultores, seguida pela água fornecida por carro-pipa. Com 

esses resultados, pode-se concluir que as cisternas, embora tenham contribuído, em 

parte para solução do problema da falta de água na região, não acumulam água 

suficiente para o atendimento das famílias no período de seca. 

O Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e outras 

Tecnologias Sociais (Programa Cisternas) tem como região prioritária o semiárido 

brasileiro. Para essa região, o foco é na estruturação das famílias para promover a 

convivência com a escassez de chuva, uma característica do clima na região. São oito 
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meses de estiagem crítica no local e, para isso, utilizam principalmente o modelo 

cisternas de placas, que funcionam como reservatórios que armazenam água da 

chuva. No Nordeste, o número de cisternas construídas em 2020 ultrapassa os 3,8 

mil, nas categorias 1ª água, 2ª água e escolar. A estimativa é de que até o fim do ano 

sejam construídas mais 10 mil cisternas em todo o país. 

No ano de 2020, foi registrado um recorde negativo na execução do projeto de 

cisternas e, desde a implantação em 2003, pelo Governo Federal, foi o ano que menos 

construiu unidades, ainda referentes a contratos anteriores, e não liberou recurso 

orçamentário para o Ceará e outros Estados da região. Para 2021, o cenário 

permanece preocupante porque não há diálogo entre o Ministério da Cidadania, 

executor do programa, e as entidades não governamentais (ONG) e prefeituras. 
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CICLO DA ÁGUA 

 

Ricardo R Bandeira 
Murilo Henrique 

Turma: 306 - Noturno 
 

O ciclo da água ou ciclo hidrológico é um ciclo biogeoquímico, no qual se 

observa a água fluindo entre os seres vivos e o meio ambiente. A água é encontrada 

nos diferentes estados físicos no planeta, apresentando-se nas formas líquida, sólida 

e gasosa, sendo a forma líquida a fase primária de utilização pelos organismos vivos. 

Durante o ciclo da água, essa substância muda de estado, sendo observada, 

por exemplo, a evaporação da água presente em oceanos, rios e lagos e a 

condensação do vapor de água para a formação das nuvens. O ciclo da água permite 

que esse elemento circule constantemente pelo planeta, permitindo, assim, que a vida 

se desenvolva. 

 

CICLO DA ÁGUA E SUAS ETAPAS 

 

O ciclo da água faz com que a água circule em nosso meio de maneira 

contínua, envolvendo tanto componentes bióticos como abióticos. O ciclo da água é 

movido pela energia solar. O Sol aquece a água de oceanos, mares, rios e lagos, 

fazendo com que a água passe do estado líquido para o gasoso (evaporação). 

Além disso, a energia solar é responsável por promover a sublimação do gelo 

e o processo de transpiração, sendo a transpiração dos vegetais responsável por 

liberar uma grande quantidade de água para a atmosfera. Dá-se o nome de 

evapotranspiração ao processo no qual o vapor de água resultante da transpiração 

das plantas e evaporação dos solos é levado para a atmosfera. 

O vapor de água liberado nos diferentes processos sobe até as camadas mais 

altas da atmosfera, nas quais se condensa e forma nuvens. As correntes de ar podem 

mover as nuvens para diferentes regiões. A água retorna à superfície da Terra por 
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meio da precipitação, que é a liberação da água das nuvens na forma de chuva, 

granizo ou neve, a depender de fatores, como a temperatura do local. A água que 

retorna à superfície pode cair novamente em rios, lagos, oceanos e mares, pode 

infiltrar no solo e atingir os aquíferos ou fluir pela superfície. 

A água na superfície terrestre pode ser absorvida pelas plantas, que 

necessitam dela para o seu metabolismo, pelas raízes. A água que está presente nas 

plantas pode ser absorvida por animais quando eles se alimentam delas. Não 

podemos nos esquecer de que animais apresentam também água em seu corpo e, 

portanto, essa substância vai fluindo pela cadeia alimentar. Além disso, os animais 

também ingerem água, sendo essa substância fundamental para a sua sobrevivência. 
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 ESTADO DE SANTA CATARINA 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR 

OLAVO CECCO RIGON 

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA – SC 

 

CISTERNAS NO NORDESTE 

 

Glória Romani 
Sabrina Vosnhak 

Turma: 301 – Administração 
 

O Nordeste sempre enfrentou uma grande escassez de água, por isso, em 

2003 o Governo Federal implantou o Programa Nacional De Apoio a Captação de 

Chuva e Outras Tecnologias Sociais. Essa iniciativa do Governo Federal promoveu a 

construção de 1,3 milhões de estruturas para essa captação, a mesma abastece 

residências de aproximadamente 5 milhões de moradores da região.  

Com essa iniciativa, o Mapa da Fome da Organização das Nações Unidas para 

a Alimentação e a Agricultura (FAO) reduziu, drasticamente, a partir de 2014. O 

público do programa são famílias rurais de baixa renda atingidas pelas secas intensas 

e agricultores que plantam alimentos para o próprio consumo que passam a ter acesso 

à água para irrigar suas plantações. 

O programa consiste na construção de cisternas para captação de água das 

chuvas para a população do semiárido brasileiro, o que permite que as famílias 

possam ter água potável durante os oito meses anuais de seca. 

Em um momento difícil como esse de pandemia, houve cortes orçamentários, 

pois, as pessoas tiveram que se manter em suas casas por um longo período de 

tempo, adotando procedimentos de higiene mais frequentes, tonando, assim, o 

acesso à água potável essencial.  

Nesse caso, a ASA trabalha com doações de entidades e de pessoas físicas e 

com a ajuda do Governo Federal e Estadual. O dinheiro arrecadado não é suficiente 

para capacitar trabalhadores e comprar material no ritmo previsto no início do projeto, 

por isso, hoje, a organização não estipula mais uma meta para o termino da 

construção de um milhão de cisternas, mas, estima a necessidade de construção de 

800 mil unidades. Nos próximos quatro anos, a organização projeta fazer 240 mil, e o 

restante na intenção de ser realizado até 2031. 
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Um exemplo disso é o do agricultor, morador da microrregião do Sertão de 

Inhamus, Sr Sebastião Araújo de Sousa, que adquiriu sua cisterna, em fevereiro de 

2020, e viu suas plantações de verduras e hortaliças progredirem, dia a dia. 
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SEMINÁRIO DA ÁGUA E DESENVOLVIMENTO 

 

Andréia Raineri      
Turma: 303 - Matutino 

 

A palestra V Seminário Sobre Água e Desenvolvimento Regional teve o 

intuito de assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento 

para todos, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável e segura para 

todas as pessoas e, ainda, melhorar a qualidade da água por meio da queda do 

saneamento básico e estímulo à reutilização desse recurso. 

 A escassez de água afeta mais de 40% das pessoas no mundo, um número 

alarmante que irá crescer com  o aumento da temperatura do planeta. Para 2050, está 

projetado que uma em cada quatro pessoas será afetada pela carência de água. Ao 

contrário do que a maioria das pessoas pensa o saneamento básico não é constituído 

apenas pelos sistemas de abastecimento de água e coleta de esgoto, mas, inclui 

também, o manejo adequado dos resíduos sólidos e a drenagem urbana. Os prejuízos 

para os saneamentos      datados dessa época, refletem-se nos dias atuais, em que 

poucas cidades brasileiras têm índices satisfatórios na prestação desses serviços 

básicos. 

O objetivo principal é conscientizar as pessoas para que não vejam a água, 

apenas, como algo que faz parte do meio ambiente, mas, como a sua real utilização: 

a necessidade vital para todos os seres vivos. As consequências da capacidade de 

gerar recursos e aplicar, adequadamente, recursos de prevenção e conservação, faz 

com que o meio ambiente seja preservado e cuidado. 

 

 

 

 

 

 

http://www.politize.com.br/gestao-publica-municipal-no-brasil-problemas/
http://biblioteca.politize.com.br/agenda-municipal
http://biblioteca.politize.com.br/agenda-municipal
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ESCASSEZ DA ÁGUA 

 

Vinicius M. Ritter 
Turma: 203 - Noturno 

 

Sobre a falta da água que vem ocorrendo hoje em dia, somos sabedores, que 

vem gerando muito prejuízos para todos, tanto para os seres humanos quanto para 

os animais e para a própria natureza que está sendo bastante afetada.  

Em todo o planeta, a falta de água está sendo um problema bastante grave. No 

decorrer dos anos, por causa desses fatores, muitos problemas vieram a ocorrer, 

como a falta de água nos rios, vindo a secar pequenos lagos e riachos, espalhados 

por todos os cantos do planeta. Um grande fator que contribui para isso é o 

aquecimento global, problema gravíssimo para o mundo todo.  

Os seres humanos estão sendo prejudicados pela falta de água, que vem 

trazendo inúmeros problemas, tais como: falta de água para beber e para fazer seus 

alimentos, falta de higiene por não terem a água necessária para o banho, entre 

outros.  

Já, para a natureza, vem sendo recorrente a falta de água nos rios e lagos. A 

falta de chuvas vem ocasionando vários prejuízos como a seca do plantio e a 

escassez de água para os animais beberem, sendo visível que, um dos principais 

animais prejudicados são os peixes, que estão morrendo devido à seca dos rios onde 

habitam. 

Um fator importante a citar é a perda da criosfera, camada de água doce 

presente na Terra, que está se derretendo, com o passar dos anos, ocasionando o 

aumento do nível do mar.  
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O SOLO E ÁGUA 

 

Maria Eduarda Colato Dannebrock 
Turma: 301 - Administração 

 

O solo e a água são essenciais para que haja a proliferação e crescimento 

exponencial da flora. O crescimento das plantas se dá por diferentes maneiras, seja 

através dos pássaros, dos ventos ou do plantio manual, porém sem um solo fértil e 

saudável é impossível que ocorra um crescimento saudável.  

A água é um recurso indispensável para a nossa sobrevivência, não só a 

sobrevivência do nosso corpo, mas também, a dos insumos que são produzidos no 

solo para nossa alimentação. O solo é um meio do qual são extraídos insumos na 

produção agrícola, podendo, ainda, serem citadas as construções, extração de 

minerais, a decomposição de produtos naturais. O solo pode ser considerado um 

composto complexo de seres vivos, minerais, clima, plantas, rocha, relevo, e 

cronologia, podendo ter características únicas dependendo desses fatores citados.  

O solo e água, ambos são importantes para o meio ambiente e para as 

atividades econômicas. Assim como a água é necessária para que possamos 

sobreviver, o solo é um meio de sustento, do qual são extraídos alimentos que são 

consumidos por todo o mundo. Porém, o que poucas pessoas notam, é o quão 

prejudicial esse consumo elevado pode ocasionar, e como é necessário o uso de 

técnicas específicas para que não haja impactos irreversíveis, que levam à escassez 

de água e de alimentos com resultados irrevogáveis que afetam o meio ambiente e a 

todos os seres vivos.  

Em determinada época, a água era considerada uma fonte inesgotável, porém, 

tornou-se uma mercadoria acessível, elevando o seu consumo, resultando num 

desperdício desenfreado, tornando a hidrosfera algo incerto. 

 Campanhas são criadas e assuntos sobre a água são colocados em pauta com 

frequência, porém, poucas vezes são postos em prática.  
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Ambos os assuntos são de suma importância para os dias atuais e futuros, a 

escassez de água e solos inférteis já são uma realidade nas regiões do Brasil e do 

mundo, algo que se tornará cada dia mais recorrente caso não nos conscientizarmos 

e mudarmos nossos “hábitos e escolhas”. 
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SUSTENTABILIDADE PARA UM FUTURO MELHOR 

 

Marcela Salete Hajdasz. 
Turma: 301 - matutino 

 

As políticas econômicas e industriais do Brasil sempre foram baseadas na 

grandiosa fonte de recursos naturais, recursos hídricos, diversidade na flora e fauna 

e minerais, na extensa dimensão territorial. Nosso país tem o prazer de contar com 

um grande potencial hídrico.  

O privilégio para o grande acesso à água potável mundial requer conhecimento, 

tecnologia, energia e, principalmente, preservação das matas ciliares, em torno dos 

rios. Uma parte da região Sul do país está sobre uma das maiores reservas mundiais 

de água subterrânea, denominado Sistema Aquífero Guarani. Grande percentual da 

água encontrada não é própria para consumo, pois apresenta nível elevado de sais 

minerais, assim, necessita de tratamento, o que gera um alto custo. 

Para um desenvolvimento sustentável é essencial a proteção ambiental de rios, 

minimizando o prejuízo econômico da escassez de água e, também, reexaminar a 

cultura do desperdício. Melhorar o modo de utilização da água envolve mais que 

atingir um lucro ou conforto imediato, é a garantia do desenvolvimento com melhores 

perspectivas futuras. 

É importante que haja um ciclo sustentável da água desde a sua captação e 

tratamento para distribuição e, posteriormente, das águas usadas nas residências e 

indústrias, pois é imprescindível o tratamento de esgoto, antes do seu lançamento nos 

corpos hídricos. Dessa forma, garante-se a disponibilidade e a qualidade desse 

recurso para as próximas gerações. 

Empresas que não têm como principal objetivo o imediatismo do custo 

benefício poderiam adotar boas práticas de reaproveitar esse recurso, também 

dirigentes governamentais se fazerem eficazes no cuidado das bacias hidrográficas, 

junto à adoção de medidas positivas de contenção de consumo.  
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O 5° SEMINÁRIO SOBRE ÁGUA E DESENVOLVIMENTO REGIONAIS 

 

Deborah da Rosa Cadore 
Turma: 301 Administração 

 

O 5° Seminário sobre Água e Desenvolvimento Regional, aconteceu nos dias 

22 a 26 de março, de forma virtual, envolvendo alunos das escolas estaduais EEB 

Professor Olavo Cecco Rigon e EEB Vidal Ramos Júnior, Acadêmicos da UnC e 

comunidade, envolvendo análises e propostas para a gestão das águas no território 

do Alto Uruguai Catarinense, e aprofundando assuntos como, “Cisternas no Nordeste” 

e “Solos e Água”. O projeto busca incentivar, mobilizar e debater sobre técnicas 

cotidianas sustentáveis que visam aplicar soluções sustentáveis para as águas, e que 

possam vir a ser úteis para os moradores da região, servindo para agregar 

conhecimento, tanto quanto, para pô-los em prática. 

O Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e outras 

Tecnologias Sociais - Programa Cisternas - tem como região prioritária o semiárido 

brasileiro. Nessa região, as famílias são o foco principal, pois buscam sua 

estruturação e adequação ao cenário de escassez de chuva da região. Utilizam, 

principalmente, o modelo de cisternas de placas para a estiagem crítica do local; o 

sistema consiste em um reservatório que faz a captação e armazenamento da água 

da chuva. É um equipamento economicamente sustentável e seguro utilizado para o 

reaproveitamento da água no uso doméstico, e demora, aproximadamente, oito 

meses para ser finalizada. O número de cisternas construídas ultrapassa os 3,8 mil, 

nas categorias 1ª água, 2ª água e escolar. A estimativa é de que até o fim do ano de 

2020 sejam construídas mais de 10 mil cisternas em todo o país. 

O solo e a água são recursos naturais imprescindíveis para a vida humana, 

animal e vegetal. Em parceria, são responsáveis por diversos serviços ambientais 

fundamentais, como produção de água para consumo humano, animal e vegetal, 

produção de fibras e energia, sustentação da biodiversidade, e manutenção dos 

mananciais. O solo e a água são recursos essenciais, indispensáveis à vida e às 
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atividades econômicas. São recursos naturais integradores de nossos usos, e 

qualquer ação que seja feita no entorno ou em seu próprio recurso, este sofrerá um 

reflexo ou alteração em seu estado original, que dependendo da intensidade poderá 

ou não afetar sua resistência. Um ecossistema equilibrado garante a sustentabilidade 

do ambiente, porém a utilização de recursos naturais pela nossa sociedade faz surgir 

a poluição - alterações indesejáveis provocadas pelas atividades e intervenções 

humanas no ambiente. Os poluentes são resíduos gerados pelas atividades humanas 

com potencial para causar impacto ambiental. Dessa forma, a poluição está ligada à 

concentração de resíduos presentes no ar, água e solo.  

A poluição ambiental, envolvendo a água e o solo, é originada do desequilíbrio, 

uma vez que os resíduos são gerados em ritmo muito maior que a capacidade de 

regeneração do meio. A água, o solo e suas relações no ambiente devem ser 

avaliadas no contexto da educação ambiental. Assim, contribuindo para que o 

indivíduo possa refletir sobre a sobrevivência da espécie e perceber a incapacidade 

em entender e controlar a totalidade dos processos e das transformações ambientais 

decorrentes de suas atividades. 
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SOLOS NO NORDESTE  

 

Sabrina Vanusa de Mello  
Turma: 203 - Noturno 

 

A região Nordeste do Brasil, em razão da diversidade de climas, formações 

vegetais, tipos de rochas e conformações do relevo, apresenta uma grande 

diversidade de ambientes e, consequentemente, de solos. Esses solos apresentam 

feições morfológicas, físicas, químicas e mineralógicas marcantes, o que lhes 

permitem ser subdivididos em classes relativamente homogêneas. 

Devido à intrincada organização de ambientes no Nordeste, particularmente, 

na região semiárida, com áreas de cristalino, bacias sedimentares e áreas de 

recobrimento do cristalino por sedimentos, não é difícil encontrar solos arenosos e 

profundos a pouca distância de solos argilosos e rasos, o que ressalta a importância 

de se conhecer melhor as características gerais das principais classes de solo em 

termos de área de ocorrência. 

O solo da região é pouco profundo, pedregoso e em grande parte, pouco fértil. 

No entanto, alguns locais, como nos brejos, a umidade é mais elevada e, portanto, o 

solo é mais fértil. Embora grande parte da região seja muito árida, há presença de 

locais mais úmidos, como os brejos. Ali, são desenvolvidas atividades de agricultura 

com destaque para as plantações de cana, milho, mandioca e feijão. Além disso, em 

locais mais próximos do rio são Francisco são encontradas plantações de frutas. A 

pecuária extensiva com a criação de gado também é uma atividade econômica 

desenvolvida em locais mais úmidos. 
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SOLOS E ÁGUAS 

 

Alan Henrique Wasem 
Turma: 203 - noturno 

 

A preocupação com o consumo mundial de água só tende a aumentar, e é 

preciso reconsiderar a situação do uso da água nesse âmbito. Da mesma forma, 

ações devem ser tomadas para reduzir o consumo em outros setores da economia, 

bem como no mercado interno. Muitos processos industriais e de fabricação de 

produtos precisam de água para funcionar. O mau uso da água na indústria agrava o 

problema de escassez desse recurso. 

No planeta Terra, cerca de 70% da superfície é coberta por água, mas, 

acontece que, de todo esse volume, apenas 2,5% é formado de água doce. Os outros 

97% estão disponíveis nos oceanos, como água salgada. 

A água subterrânea, bem como a água das geleiras é de difícil acesso. Assim 

ficamos apenas com a água da superfície, de fácil acesso e captação. No máximo 

0,3% do total de água doce disponível no mundo é dos rios e lagos.  

Os setores da agricultura e da indústria são responsáveis por 90% do consumo 

de toda a água do mundo. As atividades de irrigação, cultivo, bem como a hidratação 

consomem muito desse recurso. 

O desperdício de água na indústria é grande, mas na agricultura é maior ainda. 

Para evitar, ainda mais prejuízos, é preciso fazer investimentos e adotar o uso 

consciente da água na agricultura. 

No Brasil, a cada segundo, são retirados dos rios 2,3 milhões de litros para uso 

industrial. A maior parte é destinada à fabricação de bebidas, alimentos e cosméticos. 

A água de reuso tem sido muito utilizada no setor industrial. Essa técnica utiliza 

o efluente de um processo, com ou sem tratamento, para outros fins. A oferta de água 

disponível para utilização diminui cada vez mais. O setor industrial tem uma grande 

responsabilidade e precisa tomar atitudes. Em diferentes cidades e países, já existem 

iniciativas no intuito de ajudar a reduzir o consumo água, energia e insumos. 
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ÁGUA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 

 

Rafael Arlan Wilsmann 
Turma: 204 - Noturmo 

 

A água é um recurso essencial para manter a vida no planeta Terra. A água é 

extremamente importante em todos os aspectos para os seres humanos. Não, 

apenas, na questão de estar presente na composição natural da Terra, mas também 

na produção de alimentos. 

Aproximadamente 71% da do nosso planeta é coberto por água, o que parece 

uma grande porcentagem, e de fato é, mas apenas 2,5% de toda essa água é doce, 

ou seja, potável. Cerca de 70% dessa água doce está congelada em geleiras e neves. 

E, então nos sobra pouca água para o consumo geral. 

Por sorte, nosso país é um país abundante em questões hídricas. Contudo, 

essa abundância é muito mal distribuída dentro do país, pois, cerca de 68% da água 

do país está concentrada na região Norte. 

Hoje, a atividade que mais consome água doce no mundo é a agricultura. Em 

segundo lugar se encontra a indústria. Especificamente, no Brasil, estima-se que 60 

por cento da água que é consumida vai para o setor agrícola. 

Durante um longo período a água foi considerada um recurso inesgotável, mas, 

com o passar do tempo e muito, também, devido ao seu mau uso pelas pessoas, nas 

últimas décadas, a questão da água potável vem sendo uma das principais discussões 

no mundo todo. 

Segundo o Secretário Geral da Organização Das Nações Unidas, mais de 2 

bilhões de pessoas não têm acesso à água própria para o consumo, o que é, 

simplesmente, um número extremamente elevado, e esse número tende a piorar, 

cada vez mais, se continuarmos sem nenhum tipo de conscientização por parte da 

sociedade. 

Nosso país, não tem maiores dificuldades, se comparado a outros países, como 

a África, que sofre muito com essa questão. Cabe a todos nós nos conscientizarmos 
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e pesquisar sobre o assunto para percebermos o quanto o problema da água afeta 

grande parte da humanidade. 
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Cisternas no Nordeste 

 

O Programa Nacional De Apoio à captação de água da chuva e Outras 

Tecnologias Sociais (Programa Cisternas) tem como prioridade a região semiárida 

brasileira. Nessa região, o foco principal é a estruturação das famílias com o objetivo 

de diminuir a carência de água no período de escassez de chuva. 

Durante o período de escassez, que tem duração de oito meses, as regiões 

semiáridas do Brasil sofrem com a estiagem critica. 

A implementação de cisternas no Nordeste é de extrema importância, assim, 

os agricultores que plantam nas regiões semiáridas terão uma chance de acesso à 

água, para não perderam sua plantação durante o período de estiagem, tendo 

condições de mantê-las o ano todo. 

Em 2020 o projeto ganhou vida com a implantação de 3,8 mil de cisternas no 

Nordeste, categorizadas como 1º água, 2º água e escola. Estima-se, que, até o final 

do ano seja construída mais de 10 mil cisternas em todo o país. 

O público alvo do Programa são famílias que trabalham no campo e tem baixa 

renda, que constantemente sofrem com a seca ou falta regular de água. Para 

participar as famílias devem estar inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais 

do Governo Federal. 
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Solos e água 

 

A água e o solo são recursos importantes para a sobrevivência da nossa 

espécie. Sendo assim, tanto o solo quanto a água são fontes importantes para o 

auxílio da produção das plantas. 

Grande parte da população não sabe da importância do solo, sendo que, 

utilizamos esse recurso na construção Civil, ou seja, na construção de casas, edifícios, 

dentre outros. O solo também fornece nutrientes para as plantas que, através do 

processo de fotossíntese, a planta absorve gás carbônico e libera oxigênio, gás 

indispensável para a respiração de milhares de espécies de seres vivos. 

Diante disso, podemos citar a importância da água, que é a fonte de vida na 

Terra. Todos os seres vivos precisam de água para sobreviver. Sem água não 

estaríamos aqui, hoje, e não estaríamos evoluindo cada vez mais. 
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Há muitos anos, vem se tornando visível, propagandas de conscientização pelo 

mau uso da água, pois, até surgir o cenário de escassez, não havia uma preocupação 

palpável pela situação. A utilização responsável se dá, principalmente, quando se tem 

acesso a uma água de qualidade e saneamento básico igualitário disponível a toda 

população, também, ao conscientizar as formas de uso sustentável em indústrias, 

açougues e meios agropecuários. 

Estudos apontam que tratamento de esgoto deficiente e poluição oriunda da 

indústria e da agricultura são as maiores ameaças para a qualidade da água no Brasil. 

A qualidade da água, hoje é insuficientemente monitorada, devido ao fato de termos 

várias entidades de gestão da água, públicas e privadas, em âmbito federal, estadual 

e municipal, o que constitui uma imensa fragmentação do sistema brasileiro. 

As principais causas de poluição, além do esgoto, são os lançamentos da 

indústria e da agricultura, as quais geram dejetos químicos nocivos, descartados de 

forma errada. Mesmo que o tratamento da água e dos esgotos seja realizado 

corretamente, há outros usos dos recursos hídricos que podem disseminar doenças, 

como comer alimentos lavados ou irrigados com água contaminada.  

Sabemos que ingerir água regularmente é imprescindível para a nossa 

sobrevivência, logo, o consumo de água não tratada ou com problemas de qualidade 

pode dar origem a doenças, como diarreia, febre, infecções intestinais etc. Segundo 

a Organização Mundial da Saúde (OMS) “a água contaminada é aquela que sofre 

alterações em sua composição até ficar inutilizável”, ou seja, não pode ser ingerida, 

nem usada em atividades essenciais. Além disso, é uma fonte de insalubridade que 

provoca mais de 500.000 mortes anuais a nível global. 



 

47 
Anais do V Seminário Sobre Água e Desenvolvimento Regional : análises e propostas para a gestão 
das águas no território do alto Uruguai catarinense (ISBN: 978-65-88712-68-9) 

Dessa forma, urge a fundamental necessidade de reavaliar a qualidade da 

distribuição da água para a sociedade e pensar em uma melhora significativa, no que 

tange ao saneamento básico urbano e rural.  

Uma qualidade melhor da água diz respeito à qualidade de vida dos seres em 

geral, é direito do cidadão ter boas condições sanitárias disponíveis para uso e 

sobrevivência. 
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O uso de cisternas no Nordeste Brasileiro está fazendo uma grande diferença 

na vida de diversas pessoas; é a solução fundamental no combate aos efeitos da seca 

e à escassez de recursos, nessa determinada região do Brasil. O foco é na 

estruturação das famílias, principalmente, nos oito meses de estiagem crítica no local, 

e é, principalmente, nesse período, que as cisternas são muito utilizadas como 

reservatórios que armazenam a água da chuva. 

Desde a criação desse projeto, no ano de 2003, ocorreu a construção de 

aproximadamente 1,3 milhões de estruturas para a captação de água da chuva, 

graças a isso, cerca de cinco milhões de pessoas tem as suas residências 

abastecidas. Foi um passo fundamental para que o Brasil deixasse, em 2014, o mapa 

da fome da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. 

Porém, infelizmente, o programa de cisternas vem tendo cortes no seu 

orçamento, que refletiram no ritmo da construção desses equipamentos, 

principalmente, no cenário crítico que o mundo enfrenta, atualmente, onde a 

Pandemia acaba forçando as pessoas a permanecerem em suas casas e terem uma 

higiene mais regrada, portanto, isso torna o acesso à água potável ainda mais 

fundamental. 

Dentro desse projeto existem dois tipos de cisternas, as mais comuns, que 

realizam a captação da água da chuva, por meio de sistemas de encanamento, que 

direcionam a água do telhado para dentro dos compartimentos necessários; já o 

segundo modelo é um pouco mais complexo, ocorre através de uma calçada com 

declive que envolve a cisterna, deixando a água armazenada abaixo do solo, ambos, 

os modelos, são encontrados no semiárido nordestino. 

As construções dessas cisternas podem custar até R$1.800,00, por conta da 

mão de obra especializada. Devido a isso, muitos moradores da região levam como 
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prioridade, em suas vidas, saber construir cisternas, pois acreditam ser uma questão 

de sobrevivência, mas, pensando, por outro lado, não deixa de ser, uma vez que, a 

melhor estratégia para as famílias que vivem no semiárido é armazenar a água. 
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Em um país como o Brasil, onde o crescimento econômico é um desafio 

constante e uma prioridade do governo, a ampla disponibilidade de recursos naturais 

lhe dá vantagens comparativas e competitivas. No entanto, um importante requisito 

de um modelo de desenvolvimento econômico, promissor a médio e longo prazo, é a 

sustentabilidade ambiental. Esta última é definida pela capacidade de utilização dos 

recursos naturais por gerações futuras, em níveis iguais ou superiores aos atuais. 

O recurso natural água é um insumo indispensável para realização das 

principais atividades econômicas do país. Por isso, a necessidade de considerar a 

gestão dos recursos hídricos uma prática indispensável ao alcance do tão preconizado 

desenvolvimento sustentável. 

Embora o Brasil seja detentor de grandes reservas de água doce, abriga em 

seu território regiões hidrográficas com baixa disponibilidade hídrica e bacias que, 

mesmo contempladas por considerável disponibilidade de água, concentram 

demandas elevadas ou comprometimento qualitativo dos recursos hídricos, 

caracterizando graves quadros de escassez. De fato, em diversas localidades, o 

consumo humano de água doce já enseja o colapso dos sistemas de abastecimento, 

o que leva a sociedade a aplicar esforços redobrados na correta gestão dos recursos 

hídricos. Parte desse cenário negativo é efeito imediato das baixas disponibilidades 

hídricas locais, como regiões áridas e semiáridas, ou de áreas densamente povoadas 

situadas em trechos de rios a montante, nos quais as vazões não respondem aos 

patamares das demandas. 

Em particular no semiárido brasileiro, a disponibilidade hídrica já se configura 

no principal fator limitante do desenvolvimento socioeconômico, o que leva o poder 

público a sempre buscar novas alternativas de produção de água e conservação da 

disponibilidade hídrica. Nesse sentido, projetos e obras vêm sendo desenvolvidos. 
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Assim, por um lado o país encontra-se em fase de prosperidade do ponto de 

vista econômico, com mercado interno em expansão e investimentos externos 

crescentes, caracterizando um relevante aumento da demanda pelos recursos 

hídricos. Como contraponto, a disponibilidade hídrica no país, aparentemente 

elevada, é na realidade um fator limitante, considerando a relatividade dada por sua 

má distribuição espacial, pela sazonalidade e pelos usos múltiplos, importantes na 

caracterização de problemas e, sobretudo, das potencialidades de desenvolvimento 

econômico. Diante desse quadro, é necessário dialogar sobre o impacto que o 

desenvolvimento das atividades produtivas poderá acarretar na quantidade e na 

qualidade das águas do nosso país, de modo a balizar a implementação da política 

nacional de recursos hídricos. Um aspecto importante desse diálogo é o planejamento 

estratégico e a inclusão da dimensão ambiental neste, considerando as decisões 

tomadas pelos agentes econômicos e suas implicações para as bacias hidrográficas. 
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O sertão nordestino sofre diariamente com problemas de falta de água. Para 

solucionar esse problema foi criado um programa de captação que consiste na 

construção de cisternas para captação de água das chuvas para a população, o que 

permite que as famílias consigam ter água potável durante os oito meses anuais de 

seca.  

O ano de 2020 registrou recorde negativo na execução do programa de 

Cisternas no semiárido nordestino, o principal motivo que está causando este impacto 

orçamentário é a Pandemia.  

Esse momento crítico que estamos passando está forçando a população a se 

manter em suas casas e adotar hábitos de higiene mais frequente que o habitual, o 

que torna o acesso à água potável ainda mais fundamental. Embora mais de um 

milhão de famílias tenham recebido as cisternas para a captação de água de chuva 

para o consumo, ainda existem, em média 400 mil famílias que precisam dessa 

tecnologia para ter acesso ao abastecimento. Na região, já foram instaladas, em 

média, mais de 337 mil cisternas, mas ainda existe a demanda de 65 mil unidades. 

Se formos calcular, podemos dizer que, uma cisterna de 16 mil litros atende, 

em média, uma família de cinco pessoas pelo período de oito meses para beber e 

cozinhar alimentos. Em lugares com maior escassez, como as áreas rurais, as 

pessoas sofrem, diariamente, com a espera do programa, o que causa um conflito, 

pois a necessidade é grande, e a espera é ainda maior.  

A metodologia de implantação das cisternas consiste em várias metodologias 

e técnicas, a primeira dela é a mobilização social que é marcada pelo processo de 

escolha das comunidades, envolvendo a mobilização das famílias. O Segundo 

processo consiste na capacitação, que é o processo de implantação, em que se 

estimula o envolvimento dos beneficiários por meio da realização de capacitações 
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específicas. Tais capacitações são realizadas valorizando a organização comunitária 

existente, com proposta pedagógica adequada, voltada à educação popular. O último 

processo é chamado de implementação que se caracteriza pela fase do projeto que 

se constrói ou implementa a tecnologia. 

A mão-de-obra é escolhida, preferencialmente, na própria comunidade, 

barateando, assim, custos, gerando oportunidades de trabalho e movimentando a 

economia local. As famílias beneficiadas e os pedreiros envolvidos são capacitados 

pelo próprio Programa.  

Assim, o processo de construção e implantação das tecnologias é realizado em 

regime de cooperação, gerando sentimento de pertencimento, o que promove maior 

sustentabilidade ao equipamento instalado. Infelizmente, para 2021, o cenário 

permanece preocupante porque não há diálogo entre o Ministério da Cidadania, que 

é o executor do programa, e as entidades não governamentais, junto com a prefeitura. 

É muito difícil entender porque ainda existem pessoa que sofrem desse problema, 

pois a água é um bem necessário à vida, a que todos deveriam ter acesso, 

principalmente durante a pandemia. 
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Em março de 2021, na Escola de Educação Básica Professor Olavo Cecco 

Rigon, ocorreu a Semana da Água, com o objetivo de debater com os alunos do 

Ensino Médio, o uso e desenvolvimento da água na sociedade e o quão é importante 

economizar para minimizar a sua escassez, evento que reuniu vários palestrantes 

com um conhecimento amplo em geografia, sociologia, e recursos humanos, bem 

como, em economia e ecologia. 

Sabemos que a água é um recurso universal e com ela realizamos as atividades 

diárias, necessitando ser preservada e armazenada para o uso continuo. O Brasil é 

um país rico em biodiversidades e, em seu clima semiárido nota-se a presença de 

altas temperaturas e períodos de estiagem e escassez de água, principalmente, na 

região Nordeste onde faz-se necessário procurar soluções para armazenar a pouca 

água existente em seu meio. 

O Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e Outras 

Tecnologias Sociais, conhecido como Programa Cisternas, possibilitou o acesso á 

água, com mais facilidade, pelas famílias, cuja água era mínima em sua residência. O 

propósito do Programa era construir uma cisterna com capacidade de armazenar água 

para 5 integrantes por família. 

As cisternas são de placas as quais armazenam toda a água da chuva, para 

ser redistribuída e utilizada em toda a residência e plantações, dando apoio e 

estruturação à vida dessas pessoas. 

No Nordeste, o número de cisternas vem aumentando gradativamente, uma 

vez que o projeto demonstrou enorme eficácia em seu resultado, tendo apoio do 

Governo Federal que incentiva o bom uso da água e seu meio de atuação.  
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O número de cisternas construídas em 2020 ultrapassa os 3,8 mil, nas 

categorias 1ª água, 2ª água e escolar. A estimativa é de que, até o fim do ano, sejam 

construídas mais 10 mil cisternas em todo o país. 

O público principal do programa são as famílias de baixa renda, que vivem em 

situação preocupante, pela escassez de água, necessária à sobrevivência. Há 

incentivo do Programa para que a população a utilize a água de forma consciente 

pois, se cada um cuidar podemos reverter ou minimizar o quadro de escassez. 
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Cisternas são grandes recipientes que armazenam água das chuvas ou são 

enchidas por meio de carros-pipa em períodos de seca. É por meio delas que famílias 

conseguem conviver em áreas de estiagens sem grandes deslocamentos. As 

cisternas de primeira água destinam-se ao consumo humano. São instaladas ao lado 

das casas e têm capacidade para armazenar até 16 mil litros de água potável. Já, a 

cisternas de segunda água são maiores (capacidade para 52 mil litros) e destinadas 

à água para produção agrícola e para matar a sede de animais criados. Elas podem 

ser de uso individual ou coletivo. O maior programa de cisternas do mundo (Programa 

Cisternas) é reconhecido, internacionalmente, por seus resultados no combate à 

insegurança hídrica no sertão do Nordeste. Segundo Marcos Jacinto, coordenador da 

ASA, no Ceará o número de equipamentos de água ainda é baixo. 

Para Jacinto, essas cisternas são fundamentais para dar garantias de sustentos 

às famílias. A água permite às famílias, a partir das suas estratégias locais e formas 

de trabalhar alimentos, garantir a segurança alimentar, tanto vegetal como animal. As 

famílias necessitam de continuidade de financiamento e investimento público. Na 

cidade de Arneiroz, localizada a 340km de Fortaleza, os sete mil habitantes contam 

com 849 cisternas que fornecem o acesso à água para consumo humano e para a 

produção de alimentos por meio da implementação de tecnologias sociais simples e 

de baixo custo. 

No Nordeste, o número de cisternas construídas em 2020, ultrapassa os 3,8 

mil, nas categorias 1ª água, 2ª água e escolar. A estimativa é de que, até o fim do ano, 

sejam construídas mais 10 mil cisternas em todo o país. O público do programa são 

famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou falta regular de água, com 

inclusão para povos e comunidades tradicionais. Para participar, as famílias devem, 
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necessariamente, estar inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal. 
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A temática “água” é uma pauta que vem sendo trabalhada ao longo dos anos 

e, cada vez mais, estamos em alerta sobre o assunto. Além de falar e conscientizar a 

população sobre a importância da água, estão sendo criados projetos com o intuito de 

proteger a água e possibilitar o seu acesso a todos, tendo em vista, que nosso vasto 

país tem uma distribuição desigual de água, juntamente com uma alta perda desse 

recurso. 

Os Seminários sobre a água são bons exemplos de projetos em prol dessa 

causa, tendo em vista, destacarem trabalhos bem sucedidos sobre a temática, que 

precisam estar ao conhecimento de todos, sendo esse, o caso das cisternas.  

A região Nordeste, é  afetada por longos períodos de seca, e a população 

busca adaptar-se às situações, mas, apesar das condições climáticas das demais 

regiões serem diferentes é necessário conscientizar todas as pessoas sobre a 

importância do cuidado com a água. 

A construção de cisternas no Nordeste é uma iniciativa de 2003 e, desde então, 

vem possibilitando o acesso à água a residência de milhões de pessoas. Além de 

fornecer condições dignas à população com o uso de água para a higiene básica e 

cozimento de alimentos, torna possível o uso para fins comerciais e de subsistência, 

como, por exemplo, na criação de animais e na agricultura, tanto para consumo 

próprio como para a venda. 

A implantação de auxílio do poder público, foi um dos motivos que viabilizou o 

projeto, uma vez que recursos financeiros foram investidos na causa. As   cisternas 

podem ser construídas por empreiteiras ou por organizações sociais; elas fazem a 

captação das águas das chuvas nos meses em elas ocorrem, fazendo a 

armazenagem para serem usadas nos meses de seca. 
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Água é fonte de desenvolvimento em qualquer área, sendo a base de tudo, por 

isso é necessário divulgar essa temática, para que, além de ser preservada, ser 

acessível a todos, de modo a dar dignidade à todas as comunidades, fortalecendo 

assim, a população em geral. 
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