
 

QUARTA- FEIRA: 15/04/2020. 

 

CIÊNCIAS 

 

- Continuando os Conteúdo e Atividades para esta data. 

Livro de ciências DEGRADAÇAO DOS RECURSOS NATURAIS, páginas 63 a 71, as 

atividades serão feitas no próprio livro. Leitura e exercícios. 

 

- Correções das atividades livro de ciências páginas 58 a 62, as atividades serão feitas 

no próprio livro. Leitura e exercícios. 

 

 

 Corumbá – MS, 15 de abril de 2020. Nota / 
Visto 

 

 
 

Série: 4º Anos do Ensino Fundamental - Turma: A, B, C e D. 

Professor (a): Vanessa 
 



 

SITES PESQUISADOS: http://tratabrasil.com.br/comunicacao/painel-saneamento-

brasil  

https://youtu.be/1wAqAlIxNKghttps://youtu.be/1wAqAlIxNKg  

REDE DE AGUA - Brasil 

Atendimento 

 83,62% dos brasileiros são atendidos com abastecimento de água tratada¹; 

 São quase 35 milhões de brasileiros sem o acesso a este serviço básico¹; 

 Em 2016, 1 em cada 7 mulheres brasileiras não tinha acesso à água. No caso 

dos homens, 1 em cada 6 não tinham água4; 

 14,3% das crianças e dos adolescentes não têm acesso à água³. 

http://tratabrasil.com.br/comunicacao/painel-saneamento-brasil
http://tratabrasil.com.br/comunicacao/painel-saneamento-brasil
https://youtu.be/1wAqAlIxNKg
https://youtu.be/1wAqAlIxNKg


 6,8% das crianças e dos adolescentes não contam com sistema de água dentro de 

suas casas³. 

 22 municípios nas 100 maiores cidades brasileiras possuem 100% da população 

atendida com água potável6 

Consumo 

 

 O consumo médio de água no país é de 154,9 litros por habitante ao dia¹; 

 O Estado do Rio de Janeiro é o que mais consome água, cerca de 248,3 litros de 

água é usada por habitantes¹; 

 110 litros/dia é a quantidades de água suficiente para atender as necessidades 

básicas de uma pessoa, segundo a ONU (Organização das Nações Unidas); 

 7,5% das crianças e dos adolescentes têm água em casa, mas não é filtrada ou 

procedente de fonte segura³. 

 

Dados por região 

 No Norte, 57,05% da população é abastecida com água tratada¹; 

 O abastecimento de água acontece para 74,21% da população no Nordeste¹; 

 A região Sudeste abastece 91,03% da população com água tratada¹; 

 No Sul, o índice de atendimento total de água é de 90,19%¹; 

 O Centro-Oeste, abastece 88,98% da população com água tratada¹.  

Perdas 

 Ao distribuir água para garantir consumo, os sistemas sofrem perdas na 

distribuição, que na média nacional alcançam 38,45%¹.   

Dados por região 

 O Norte perde 55,53% da água potável¹. 

 As perdas de água são de 45,98% no Nordeste¹. 

 Antes de chegar as residências, 34,38% da água é perdida na região Sudeste¹. 

 O índice de perdas na região Sul é de 37,14%¹. 

 O Centro Oeste perde 35,67% da água potável antes de chegar as residências¹.  

 

Águas Subterrâneas 

 O total de água extraída em poços é de 17,580 Mm³/ano, volume suficiente para 

abastecer a população brasileira por 1 ano5; 

 18% da água subterrânea é utilizada para abastecimento público urbano5; 

 Os custos envolvidos na perfuração e instalação de poços tubulares somam mais 

de R$ 75 bilhões, valor equivalente a 6,5 anos de investimentos do Brasil em 

água e esgotos5; 

 Existem mais de 2,5 milhões de poços tubulares5; 

 88% dos poços tubulares são clandestinos5; 

 5.570 municípios brasileiros são abastecidos por águas subterrâneas5; 

 O subsolo do país recebe cerca de 4.329 Mm³ de esgotos por ano5; 

 Cerca de 6 mil áreas de aquíferos e águas subterrâneas estão contaminadas no 

estado de São Paulo5. 

 

Fonte 1: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS 2018 

 

COLETA DE ESGOTO – Esgoto No Brasil 

Coleta 

 53% dos brasileiros têm acesso à coleta de esgoto¹; 

 Quase 100 Milhões de brasileiros não têm acesso a este serviço¹; 



 Cerca de 13 milhões de crianças e adolescentes não têm acesso ao saneamento 

básico³; 

 3,1% das crianças e dos adolescentes não têm sanitário em casa³; 

 36 municípios nas 100 maiores cidades do país têm menos de 60% da 

população com coleta de esgoto4.  

Dados por região 

 No Norte, 10,49% da população têm acesso aos esgotos¹; 

 28,01% dos nordestinos têm atendimento de esgotos¹; 

 79,21% dos moradores região Sudeste têm o esgoto coletado¹; 

 A parcela da população com coleta de esgoto na região Sul é de 45,17%¹; 

 Centro Oeste atende 52,89% da população com coleta de esgoto¹.  

Tratamento 

 46% dos esgotos do país são tratados¹. 

 Somente 21 municípios nas 100 maiores cidades do país tratam mais 

de 80% dos esgotos³. 

 Em 2017 o país lançou aproximadamente 5.622 piscinas olímpicas de esgoto 

não tratado na natureza³. 

Dados por região 

 O tratamento de esgoto é de 21,70% na região Norte¹. 

 O Nordeste trata 36,24% dos esgotos¹. 

 O esgoto tratado no Sudeste é de 50,09%¹. 

 O Sul trata 45,44% dos esgotos¹. 

 O índice de tratamento de esgoto é de 53,88% no Centro Oeste¹.  

Fonte 1: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS 2018 
 

 

 


