
 

 

Professora Viviane 
 

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo 
de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua 
portuguesa sobre o tema A questão hídrica brasileira, apresentando proposta de intervenção que 
respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e 
fatos para defesa de seu ponto de vista. 
 
Texto 1 

 
 
Texto 2 
As principais causas da atual crise hídrica no Brasil são, de maneira geral, o uso não eficiente dos recursos 
hídricos bem como a eventual falta de investimentos e de políticas públicas adequadas no setor. Portanto, 
não se pode atribuir a culpa pelo desabastecimento no país à estiagem. 

http://www12.senado.gov.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/boletins-legislativos/bol27 
 

Texto 3 
Presente na cadeia produtiva de qualquer insumo, o desperdício é dura realidade também na distribuição e 
no consumo de água. De cada 100 litros de água tratada no Brasil, somente 63 litros são consumidos e os 
37 restantes são perdidos. As perdas ocorrem devido à vazamento, ligações irregulares, falta de medição 
ou medição incorreta e roubos. Estima-se hoje que em torno de um quarto da água tratada é perdida no 
trajeto entre as represas e as torneiras. A média de consumo diário que a ONU recomenda é 110 litros por 
habitante/dia. Estudos apontam que essa quantidade é suficiente para suprir as necessidades básicas de 
uma pessoa. Porém não é isso que acontece, segundo dados do Instituto Trata Brasil o consumo médio 
brasileiro é de 166,3 litros por habitante/dia. O que fica 51% acima do recomendado. 

http://www.ecodebate.com.br/2015/03/25/11-fatos-que-voce-precisa-saber-sobre-a-crise-hidrica-no-brasil/ 
 

Texto 4 

 
www.eosconsultores.com.br/consumo-e-desperdicio-de-agua/ 
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Texto 5 
O reúso de água consiste em utilizar novamente a água que já foi aproveitada, uma ou mais vezes, por 
alguma atividade humana. Para tornar-se água de reúso, os esgotos e os efluentes líquidos de edificações, 
indústrias, agroindústrias e agropecuária, por exemplo, passam por algum sistema de tratamento. Esse 
líquido pode ser destinado a fins potáveis ou não potáveis dependendo da maneira como foi processado. 
http://www12.senado.gov.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/boletins-legislativos/bol27 

 


