
ESGOTO NÃO 
TRATADO 
O grande volume de dejetos 
dos populosos núcleos 
residenciais descarregado sem 
tratamento causa a poluição 
e a contaminação das águas. 
Febre tifoide, hepatite, cólera e 
muitas verminoses são doenças 
transmitidas por essas águas. 

RESÍDUOS DE 
MINERAÇÃO
Certas atividades econômicas têm causado 
inúmeros acidentes ecológicos graves. O 
petróleo extraído dos mares e os metais ditos 
pesados usados na mineração (por exemplo, 

A ÁGUA DOS RIOS PODE CONTER BARRO, AREIA E OUTRAS IMPUREZAS, COMO PRODUTOS 
QUÍMICOS TÓXICOS OU MICRORGANISMOS. HÁ VÁRIAS FONTES DE POLUIÇÃO.

o mercúrio, no Pantanal), lançados na água 
por acidente, ou negligência, têm provocado a 
poluição das águas com prejuízos ambientais, 
muitas vezes irreversíveis. 

RESÍDUOS 
INDUSTRIAIS 
Mesmo havendo leis que proíbam, muitas 
indústrias continuam a lançar resíduos tóxicos 
em grande quantidade ou água quente de 
caldeiras nos rios. 

Na superfície da água, é comum 
formar-se uma espuma que, 

dependendo da fonte 
de poluição, pode ser 
composta principalmente 
de chumbo e mercúrio. 

Isso pode causar a 
mortandade da fl ora e 

da fauna desses rios e, pela 
cadeia alimentar, pode contaminar 

também outros animais, incluindo o homem, 
que consome peixes ou quaisquer outros 
produtos dessas águas. 

AMEAÇAS À 
BIODIVERSIDADE 
Estudos indicam que 65% das espécies que 
vivem nos rios do mundo estão ameaçadas 
de extinção, principalmente por viverem em 
rios que sofrem diretamente os impactos 
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das atividades econômicas, poluição, 
grandes barragens e pesca predatória. Em 
consequência, cerca de 3,4 bilhões de pessoas 
dos países pobres e emergentes estão sujeitas 
à escassez de água.

MATERIAIS
PEDAGÓGICOS

ANO 
EF2 ATIVIDADE - DESAFIO

6

Organizar um diário do rio para reconstruir a história do curso da á gua e 
das alterações provocadas pelas atividades humanas a partir de uma data, 
por exemplo, de 20 anos atrá s até  os dias de hoje, e o futuro possível/
desejado. Utilizar dados de pesquisa e outros obtidos por entrevistas a 
moradores antigos da região. 

7
A partir dos registros do trabalho de visita e observação, identifi car 
elementos que degradam ou conservam o rio, pesquisando casos 
similares em outras regiões do Brasil ou do mundo e as ações que foram 
implementadas para sua recuperação.  

8
Pesquisar dados do passado e do presente sobre diversidade ambiental 
e as transformações nas paisagens da região onde fi ca a escola, 
descrevendo a situação específi ca do rio.

9
Pesquisar dados e organizar fi chas com imagens sobre a biodiversidade 
ameaçada pela poluição dos rios, com destaque para as espécies 
encontradas na região da escola. 

PLANEJAMENTO

3,4 BILHÕES DE 
PESSOAS ESTÃO 
SUJEITAS À 
ESCASSEZ DE ÁGUA


