
 

 

Tarefa 06 – Professora Viviane 
 

Com base na leitura dos seguintes textos motivadores e nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma culta escrita da língua portuguesa sobre o tema  A 
necessidade de consumo responsável de água apresentando experiência ou proposta de ação social, que 
respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos 
para defesa de seu ponto de vista. 
 

Água é fonte da vida. Não importa quem somos, o que fazemos, onde vivemos, nós dependemos dela para 
viver.   

A água é, provavelmente o único recurso natural que tem a ver com todos os aspectos da civilização 
humana, seja como componente bioquímico de seres vivos, como meio de vida de várias espécies vegetais e 
animais, como elemento representativo de valores sociais e culturais e até como fator de produção de vários 
bens de consumo final e intermediário.  

 (http://www.brasildasaguas.com.br/brasil_das_aguas/importancia_agua.html) (Acesso em22/09/2010) 
 

 
http://www.eupodiatamatando.com/wp-content/uploads/2007/08/grafico_da_agua_do_mundo.png (Acesso em 22/09/2010) 

 
O Brasil é o grande reservatório de água do mundo, pois tem a maior reserva hidrológica do planeta- 

11,6% de água doce disponível estão no Brasil, que perfazem 53% dos recursos hídricos da América do Sul. 
Cada brasileiro possui, em tese, 34 milhões de litros ao ano a sua disposição, um volume enorme, já que é 
possível levar vida confortável com 2 milhões de litro ao ano, conforme as estimativas da ONU. O consumo per 
capita no país dobrou em 20 anos, enquanto a disponibilidade de água ficou três vezes menor. 

http://www.planetaorganico.com.br/aguabr.htm (Acesso em 22/09/2010) 
 

A maior demanda por água no Brasil, como acontece em grande parte dos países, é a agricultura, 
sobretudo a irrigação, com cerca de 65% do total. O uso doméstico responde por 18% da água, em seguida 
está a indústria e, por último, a pecuária (dessedentação animal). O consumo diário médio de água por pessoa 
nos grandes centros urbanos brasileiros oscila entre 250 a 400 litros do recurso natural. O volume é mais que o 
dobro do considerado ideal pela Organização das Nações Unidas (ONU) fixado em 110 litros/dia. O Brasil 
também detém o recorde negativo de desperdício de água por habitante em termos globais. 

http://correiodobrasil.com.br/desperdicio-de-agua-no-brasil-e-recorde/148403/. (Acesso em 22/09/2010) 
 

O desperdício residencial é o campeão, sendo que no Brasil, o desperdício de água chega a 70% e nas 
residências temos até 78% do consumo de água de uma residência sendo gasto no banheiro. Tudo isso pode 
mudar com simples mudanças de hábitos. 

http://www.sesisp.org.br/agua/telas/dicas.asp. Acesso em 22/09/2010) 
 
Instruções: 
• Seu texto deve ser escrito na modalidade culta da língua portuguesa. 
• O texto não deve ser escrito em forma de poema (versos) ou narração. 
• O texto deverá ter no mínimo 15 (quinze) linhas escritas. 
 
 


