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Segurança hídrica na América Latina  

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 3, Capítulo 7 

 

Relevância para a aprendizagem 

A disponibilidade de água é uma das principais questões socioambientais do mundo atual; 

portanto, o estudo sobre os recursos hídricos da América Latina deve levar os alunos a refletir acerca 

da possibilidade concreta de esgotamento da água potável. O consumo da água nas produções 

agrícola e industrial, além do uso doméstico, é intenso e, muitas vezes, a relação entre a demanda e 

a disponibilidade desse recurso não tem sido positiva, gerando déficit hídrico. 

Espera-se que, a partir da execução das atividades propostas nesta sequência didática, os 

alunos sejam capazes de compreender a realidade hídrica em diferentes escalas; colaborar com a 

sociedade, ao refletir sobre formas de manejo e conservação da água; e tomar decisões cotidianas 

com relação ao uso da água pautadas em princípios éticos e sustentáveis. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Entender o significado de segurança hídrica. 

• Identificar os principais recursos hídricos da América Latina e seu papel para a segurança 
hídrica local, com destaque para os aquíferos brasileiros. 

• Analisar as causas do déficit hídrico em determinados locais da América Latina e o papel 
dos governos e das empresas nesse fenômeno. 

 

Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Objeto de conhecimento Habilidade 

Transformações do espaço na 
sociedade urbano-industrial na 
América Latina 

(EF08GE15) Analisar a importância dos principais recursos hídricos da América 
Latina (Aquífero Guarani, Bacias do rio da Prata, do Amazonas e do Orinoco, 
sistemas de nuvens na Amazônia e nos Andes, entre outros) e discutir os desafios 
relacionados à gestão e comercialização da água. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Segurança hídrica 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: sala de aula 
Organização dos alunos: em um primeiro momento, nas carteiras e, depois, em cinco grupos 
Recursos e/ou material necessário: Relatório Mundial das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento dos Recursos 
Hídricos, lousa, giz, caderno, caneta, lápis e borracha 

Atividade 1 

O objetivo principal desta atividade é levantar os conhecimentos prévios dos alunos. 

Pergunte a eles como e onde imaginam que é usada a maior parte da água doce do planeta e, depois, 

peça-lhes que expressem suas opiniões (um de cada vez) sobre o uso da água no mundo e no Brasil. 

Apresente oralmente à turma dados sobre os recursos hídricos. Como consta no Manual de 

Educação para o Consumo Sustentável, elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente, Ministério da 

Educação e Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, 97,5% da água do planeta é salgada. A 

respeito da água doce, pode-se dizer que a maior parte dela se encontra em geleiras, calotas polares 

ou regiões montanhosas (68,9%) e em regiões subterrâneas (29,9%). Além disso, 0,9% se refere à 

umidade do solo e dos pântanos, e 0,3%, à porção superficial, presente em rios e lagos. Sua 

distribuição não é uniforme no planeta, visto que está diretamente associada aos ecossistemas que 

formam o território de cada país. De acordo com o Programa Hidrológico Internacional, da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), somente 6% da 

população mundial vive na América do Sul, mas essa região concentra 26% da água doce do mundo; 

por outro lado, na Ásia, encontra-se 36% do total de água doce, sendo que o continente abriga 60% 

da população mundial (disponível em: <portal.mec.gov.br/dmdocuments/publicacao8.pdf>. Acesso 

em: 26 out. 2018). 

Aproveite a oportunidade para conversar com os alunos sobre o conceito de segurança 

hídrica (em inglês, water security), que está relacionado à política de recursos hídricos, aos diferentes 

usos da água (consumo doméstico, agricultura e indústria) e às questões ambientais. Conforme a 

Organização das Nações Unidas (ONU), a segurança hídrica depende de alguns fatores, como acesso 

sustentável à água de qualidade; proteção contra a poluição hídrica e desastres relativos à água; e 

preservação dos ecossistemas (disponível em: 

<www.meioambiente.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=391>. Acesso em: 26 

out. 2018). 

Retome a indagação feita no início da atividade e explicite que, conforme a Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), 22% do consumo da água está relacionado 

à indústria; 70%, à agricultura; e 8%, ao uso doméstico. 

  

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/publicacao8.pdf
http://www.meioambiente.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=391
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Atividade 2 

Organize a turma em cinco grupos e, a cada um, entregue uma cópia da página 10 do 

Relatório Mundial das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento dos Recursos Hídricos: o manejo dos 

recursos hídricos em condições de incerteza e risco (disponível em: 

<http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002154/215492por.pdf>. Acesso em: 26 out. 2018). Peça 

aos alunos que leiam o tópico “América Latina e Caribe (ALC)”, anotando os pontos que 

consideraram mais interessantes e eventuais dúvidas. Solicite-lhes que discutam sobre os desafios 

para a exploração e a conservação das águas nessa região específica do globo e que se atentem a 

alguns assuntos: a relação entre o crescimento da população e o uso da água na indústria e na 

agricultura; questões climáticas, como diminuição das geleiras e secas prolongadas; entre outros. 

Na sequência, peça a um representante de cada grupo que leia as anotações para toda a 

turma e explique por que tais pontos lhes chamaram a atenção. Permita aos alunos que façam 

perguntas ou tirem dúvidas, esclareça conceitos que possam ter surgido e registre na lousa as 

informações mais relevantes apresentadas pelo grupo. 

Para finalizar a aula, proponha aos grupos que reflitam sobre a relação entre o uso da água 

na América Latina e a segurança hídrica nessa região, compartilhando suas ideias com toda a turma. 

Esse diálogo também deverá estar pautado na leitura do texto realizada pelas equipes. Espera-se 

que, dessa forma, os alunos sejam capazes de associar a demanda pela água na América Latina a seus 

diferentes usos, além de pensar sobre como os recursos hídricos precisam ser conservados para que 

possam, efetivamente, prover benefícios sociais e ambientais. 

 

Aula 2 – Recursos hídricos da América Latina e os aquíferos brasileiros 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: sala de aula 
Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, na disposição típica da sala de aula 
Recursos e/ou material necessário: Projetor, computador, mapa esquemático do sistema aquífero Guarani, lousa, giz, 
caderno, caneta, lápis e borracha 

Atividade 1 

Inicie essa aula destacando que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 

2000, 78 milhões de pessoas na América Latina e Caribe não tinham acesso a água encanada (15% da 

população total da região), e 117 milhões não eram servidas por esgotamento sanitário (22%) 

(disponível em: <www.mma.gov.br/estruturas/secex_consumo/_arquivos/3%20-%20mcs_agua.pdf>. 

Acesso em: 26 out. 2018). Exponha aos alunos que, segundo o Ministério das Relações Exteriores, o 

Brasil concentra 12% da água doce do planeta e 53% da América do Sul (disponível em: 

<www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/desenvolvimento-sustentavel-e-meio-ambiente/176-

recursos-hidricos>. Acesso em: 26 out. 2018). 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002154/215492por.pdf
http://www.mma.gov.br/estruturas/secex_consumo/_arquivos/3%20-%20mcs_agua.pdf
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/desenvolvimento-sustentavel-e-meio-ambiente/176-recursos-hidricos
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/desenvolvimento-sustentavel-e-meio-ambiente/176-recursos-hidricos
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Para dar prosseguimento à análise geográfica, pergunte aos alunos se eles sabem o que é um 

aquífero. Explique-lhes que se trata de reservatórios subterrâneos de água. Informe-os de que uma 

das maiores reservas de água doce da América do Sul e do mundo é o aquífero Guarani, que abrange 

partes dos territórios do Uruguai (4%), do Paraguai (6%), da Argentina (19%) e, principalmente, 

do Brasil (71%). Mencione também a existência do sistema aquífero Grande Amazônia (Saga), 

localizado nas bacias do Marajó (PA), Amazonas, Solimões (AM) e Acre, que é considerado o maior 

do mundo, com reservas hídricas estimadas em 162.520 quilômetros cúbicos. De acordo com o 

Ministério do Meio Ambiente, a qualidade dessa água é boa, mas há riscos de contaminação pelo 

fato de o nível da água ser raso e pela construção equivocada de poços, carência de proteção 

sanitária e ausência de saneamento básico (disponível em: <www.mma.gov.br/informma/item/6237-

brasil-estuda-aquifero-tres-vezes-maior-que-o-guarani>. Acesso em: 26 out. 2018). 

Atividade 2 

Projete ou fixe na lousa um mapa esquemático do sistema aquífero Guarani e solicite aos 

alunos que respondam no caderno às seguintes questões: 

1. Entre quais países da América Latina está distribuído o aquífero? 

Reforce que a cooperação multilateral entre os países (Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai) no que 

tange à gestão dessas águas visa manter a qualidade do aquífero. Em 2001, foi assinado pelos países-

membros do Mercosul um Acordo-Quadro sobre Meio Ambiente, no qual os recursos hídricos foram 

destacados, especialmente no que se refere ao saneamento básico e à água potável. Tais países têm 

o dever de prover uma gestão adequada e compartilhada dos recursos hídricos, respeitando a 

legislação ambiental e trabalhando pela educação e pelo controle ambientais.  

2. O que poderia acontecer se um desses países promovesse ações não adequadas à conservação 
do aquífero Guarani? Cite exemplos dessas ações. 

Explique aos alunos que políticas comuns de conservação e manejo precisam ser compartilhadas 

entre os países, visto que ações degradantes provocadas por qualquer um deles poderiam ser fatais 

para todo o sistema aquífero Guarani, como o uso excessivo de pesticidas e adubos químicos ou a 

contaminação por poluição. Mostre no mapa como ações iguais a essas, em uma área potencial de 

recarga direta, podem repercutir em todo o sistema. 

Para finalizar a aula, peça aos alunos que listem ações que possam contribuir para a 

conservação do aquífero, lembrando-os de que se trata de uma reserva de água doce utilizada para o 

abastecimento da população, das indústrias e da agricultura. 

  

http://www.mma.gov.br/informma/item/6237-brasil-estuda-aquifero-tres-vezes-maior-que-o-guarani
http://www.mma.gov.br/informma/item/6237-brasil-estuda-aquifero-tres-vezes-maior-que-o-guarani
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Aula 3 – Déficit hídrico e o papel dos governos e das empresas nesse fenômeno 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: sala de aula 
Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, na disposição típica da sala de aula 
Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, caderno, caneta, lápis e borracha 

Atividade 1  

Inicie a aula pedindo aos alunos que compartilhem com os colegas as listas produzidas na 

aula anterior, sobre ações que possam contribuir para a conservação do aquífero Guarani. Escreva na 

lousa alguns exemplos, como a necessidade de monitoramento para evitar a aplicação de herbicidas 

e pesticidas em áreas de recarga do aquífero e o controle na extração de água do manancial 

subterrâneo. Além disso, peça-lhes que reflitam sobre as questões a seguir e conversem entre si de 

modo organizado: 

1. Como é possível que a América Latina, considerada a região mais rica do planeta em termos de 
recursos hídricos, sofra com profundas desigualdades no abastecimento de água? 

2. Em sua opinião, qual o papel dos governos e das empresas nesse fenômeno? 

Faça a mediação da conversa, solicitando que as opiniões sejam dadas uma a uma, e registre 

na lousa algumas palavras-chave das respostas dos alunos. 

Atividade 2 

Apresente aos alunos dados sobre o saneamento básico na América Latina. Segundo o 

Relatório do Banco Mundial, nessa região, mais de 100 milhões de pessoas não têm acesso a 

saneamento básico. Embora 80% dos latino-americanos vivam em cidades, esse problema é mais 

comum nas áreas rurais, assim como a falta de água (disponível em: 

<www.worldbank.org/pt/news/feature/2012/08/30/agua-saneamiento-america-latina>. Acesso em: 

26 out. 2018). 

Informe aos alunos que, conforme um estudo realizado pelo Banco Mundial, no Brasil, na 

Colômbia e no Peru há recursos hídricos em abundância, o que faz da América Latina a região do 

mundo com a maior quantidade de água doce. Mesmo assim, quase 35 milhões de latino-americanos 

não têm acesso constante a água potável e aproximadamente 105 milhões não têm banheiro em 

casa (disponível em: <https://nacoesunidas.org/banco-mundial-america-latina-tem-agua-em-

abundancia-mas-falta-saneamento/>. Acesso em: 26 out. 2018). 

Dados do Programa Mundial de Levantamento sobre a Água, da ONU, reforçam que a 

agricultura é o setor que mais consome água no mundo e no Brasil. Cerca de 72% da água disponível 

no país é utilizada para essa atividade (disponível em: <www.embrapa.br/agua-na-

agricultura/perguntas-e-respostas>. Acesso em: 26 out. 2018). Desse modo, para garantir a 

segurança da água, é preciso repensar o uso desse recurso pela agricultura e pela indústria, 

principalmente para a conservação dos aquíferos. 

http://www.worldbank.org/pt/news/feature/2012/08/30/agua-saneamiento-america-latina
https://nacoesunidas.org/banco-mundial-america-latina-tem-agua-em-abundancia-mas-falta-saneamento
https://nacoesunidas.org/banco-mundial-america-latina-tem-agua-em-abundancia-mas-falta-saneamento
http://www.embrapa.br/agua-na-agricultura/perguntas-e-respostas
http://www.embrapa.br/agua-na-agricultura/perguntas-e-respostas
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Paralelamente, ressalte que os conflitos socioambientais por acesso à água na América Latina 

são crescentes. Isso se deve à ação de empresas privadas que pretendem que os recursos hídricos 

façam parte de um sistema de mercantilização, corroborando para que a água seja tratada como 

mercadoria e, assim, deixe de ser um bem público. Ademais, a gestão das águas é definida por meio 

de uma legislação específica, que está sob o controle e a regulação dos Estados nacionais. Nesse 

aspecto, a ONU entende que os Estados nacionais, em seus distintos governos, contando com a 

participação popular, devem repensar o modo de gestão das águas, a fim de evitar uma crise para a 

humanidade. 

No relatório das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento de Água 2015, intitulado Água para 

um mundo sustentável, consta que, se a gestão dos recursos hídricos não melhorar 

significativamente, o mundo enfrentará um déficit de água de 40% até 2030 (disponível em: 

<https://nacoesunidas.org/ate-2030-planeta-pode-enfrentar-deficit-de-agua-de-ate-40-alerta-

relatorio-da-onu/>. Acesso em: 27 out. 2018). Essa é uma realidade que não pode ser ignorada. A 

diferença entre a disponibilidade de água e sua respectiva demanda pode ser provocada por 

diferentes fatores, desde questões climáticas até o esgotamento dos recursos hídricos, decorrente 

de má gestão ou ausência de investimentos públicos. Nesse sentido, é importante que os países de 

todo o planeta, e não apenas da América Latina, se empenhem em cumprir os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), atentando-se às questões relacionadas ao déficit hídrico e ao 

acesso à água de qualidade. O objetivo número 6 frisa a importância de “Assegurar a disponibilidade 

e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos”. 

Solicite aos alunos que, pautados nos conhecimentos apreendidos nas últimas duas aulas, 

elaborem um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema “direito humano à água”, 

contemplando aspectos de ordem ambiental, humana, política e econômica. O texto deverá ser 

composto de introdução, desenvolvimento e conclusão. Proponha aos alunos que troquem as 

produções entre si, observando as semelhanças e as diferenças entre as próprias ideias e as dos 

colegas e, na sequência, selecione aleatoriamente alguns estudantes para expô-las a toda a turma. 

Para finalizar, recolha os textos e, em aula posterior, devolva-os corrigidos e comentados.  

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Observe a participação e o engajamento dos alunos durante todas as atividades, individuais e 

coletivas, desta sequência didática. Na primeira aula, espera-se que eles sejam capazes de 

estabelecer uma relação entre o conceito de segurança hídrica e o uso da água na América Latina. 

Em um segundo momento, com a observação do mapa esquemático do sistema aquífero 

Guarani, almeja-se que os alunos reflitam sobre alternativas para a conservação do aquífero e se 

conscientizem com relação ao uso da água. É esperado também que eles percebam a cooperação 

multilateral entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai na gestão dessas águas, como referendado no 

Acordo-Quadro sobre Meio Ambiente no âmbito do Mercosul.  

https://nacoesunidas.org/ate-2030-planeta-pode-enfrentar-deficit-de-agua-de-ate-40-alerta-relatorio-da-onu/
https://nacoesunidas.org/ate-2030-planeta-pode-enfrentar-deficit-de-agua-de-ate-40-alerta-relatorio-da-onu/
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Por fim, observe se, na aula 3, os alunos compararam, de maneira satisfatória, seus 

argumentos sobre o direito humano à água com os dos colegas. Além do texto escrito, é importante 

avaliar a participação deles em todo o processo. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. O consumo mundial de água doce destina-se a atividades industriais e agrícolas e ao uso 
doméstico. 

a) Como se dá essa distribuição em termos percentuais? 

b) Em sua opinião, por que a produção agrícola requer um volume tão significativo de água? 

2. O aquífero Guarani se localiza nos reservatórios subterrâneos de quais países da América Latina? 
Qual é sua importância? 
 

Gabarito das questões 

1.  

a) De acordo com a FAO, o consumo de água está dividido entre a indústria (22%), a agricultura 

(70%) e o uso doméstico (8%). 

b) Espera-se que os alunos respondam que a agricultura exige um volume significativo de água 

porque aumenta essa produção de modo muito intenso, sendo a irrigação essencial para o 

cultivo em larga escala. 

2. O aquífero está distribuído entre os territórios da Argentina, do Brasil, do Paraguai e do Uruguai. 
Espera-se que os alunos apontem que, em geral, seus recursos hídricos são próprios para o 
consumo humano.  

 


