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ÁGUA SEM FRONTEIRAS 

 

A água é um recurso que não respeita divisas: atravessa cidades, estados e nações; portanto, é um bem a 

ser compartilhado. Mas o desperdício e a poluição de rios, lagos e aquíferos fazem com que ela se torne cada 

vez mais escassa e cara. Nos últimos 50 anos, a disputa pela água registrou 42 conflitos violentos – a maioria 

no Oriente Médio -, contra 157 tratados pacíficos de cooperação para o uso. 

Para que a paz continue ganhando, a ONU declarou 2013 como o Ano Internacional da Cooperação pela 

Água, a fim de incentivar o mundo a agir de forma colaborativa no acesso e na conservação desse recurso. 

Apenas 0,5% da água doce está disponível na superfície, na forma líquida, em rios e lagos que não são 

distribuídos igualmente no planeta. O Brasil concentra 70% da sua água doce na bacia Amazônica, que é 

compartilhada com seis países. 

A agricultura é responsável por 70% do consumo hídrico. Frutas e verduras são os alimentos mais ricos 

em água (de 80% a 90%). 

Preservar florestas é proteger a água: elas interferem no clima de uma região, favorecendo as chuvas, 

alimentam a nascente dos rios e protegem os mananciais da erosão e do assoreamento. 

A cada dia, os brasileiros produzem 8,4 bilhões de litros de esgoto, mas nem a metade recebe tratamento 

e é despejada diretamente no meio ambiente, causando doenças. A ONU quer estender os serviços de 

saneamento dos atuais 63% para 75% da população mundial até 2015. 

A cada segundo, 100 mil litros de água movem as engrenagens da indústria brasileira. Hoje, os maiores 

investimentos das companhias estão direcionados para a utilização de água de esgoto tratada, a chamada água 

de reúso. 
Revista Casa Cláudia. Julho 2013. p. 160. 

 

 

A escolha do texto-base para esta proposta de redação foi intencional. Embora escrito em 2013 com 

ação projetada para 2015, sua temática é atual, insistentemente reiterada e, apesar dos esforços da ONU, até os 

dias atuais o desperdício da água e a poluição de rios, lagos e aquíferos continuam preocupando o mundo e 

causando conflitos. 

 

 

Em sua opinião, o que falta para que o mundo possa agir de forma colaborativa no acesso e na 

conservação da água? 

 

Escreva um texto dissertativo, apresentando seu ponto de vista e, no mínimo, duas sugestões para 

que haja maior engajamento e conscientização das pessoas acerca da preservação, do desperdício e da 

poluição da água no mundo. 

 

 

ATENÇÃO: O texto solicitado avalia aspectos macro (progressão temática e a estrutura textual) e micro 

estruturais (erros de grafia, morfossintaxe e propriedade vocabular). Quanto ao número de linhas, deve conter, 

no mínimo, 15 linhas/ no máximo, 30 linhas, estar legível, coerente e coeso.  
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CRITÉRIOS   
 

Observe se: 

a) abordou o temas dados, ou seja, o texto é adequado ao tema; 
b) o texto é dissertativo, ou seja, apresenta ponto de vista/opinião e argumentos;  
c) explicitou (claramente) sua opinião o tema escolhido;  
d) o texto se organiza em: introdução, desenvolvimento e conclusão;  

1. na introdução, são apresentados o tema e posicionamento do autor;  
2. no desenvolvimento, os argumentos apresentados foram:  

 suficientemente explorados e relacionados à tese do autor;  
 adequada e coerentemente ordenados;  

3. o último parágrafo tem caráter conclusivo (um resumo das ideias apresentadas ou uma 

retomada da tese exposta);  
e) o título é adequado e coerente;  
f) houve utilização adequada dos conectores;  
g) a linguagem utilizada é objetiva e o vocabulário, adequado ao tema e ao gênero textual;  
h) a pontuação é correta e contribui para a clareza do texto;  
i) a concordância, a grafia e a acentuação das palavras estão corretas. 

 

Além dos critérios acima correlacionados, é importante ressaltar, ainda, que, ao escrever seu texto, estará 

passível de ação rigorosa. Confira sete situações que podem zerar a sua nota: 

– Fuga do tema 

– Texto com menos linhas ou menos dos que os solicitados 

– Desrespeito aos direitos humanos 

– Redação em branco 

– Desobediência à estrutura textual solicitada 

– Linhas com plágio dos textos motivadores ou qualquer situação semelhante 

– Linhas com palavras desconexas, impropérios e desenhos na folha de redação 

 


