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RESUMO 

O Saneamento Básico (SB) nos últimos anos é um dos principais assuntos quando se fala em 

bem-estar físico, mental e social, sendo que a sua deficiência pode afetar o âmbito pessoal, 

profissional e social de toda a população. A escola tem um papel fundamental na formação da 

sociedade podendo através da educação e do compartilhamento de conhecimento formar 

cidadãos mais conscientes de seus diretos e deveres. Devido a importância do tema para a 

sociedade e a ocorrente citação do mesmo nas principais avalições externas como o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) e visto a falta de material contextualizando as diferentes 

áreas da Biologia, foi desenvolvida uma Sequência Didática (SD) de atividades abordando 

como foco principal o tema SB e utilizando diferentes metodologias que evidenciem sua 

importância e consequências de seu déficit para a sociedade e meio ambiente verificando sua 

contribuição para a aprendizagem dessa temática pelos alunos. A SD foi aplicada em uma 

turma da 3ª série do ensino médio de uma escola estadual de ensino regular localizada no 

bairro do Capuan, município de Caucaia, Ceará. Antes de iniciar a SD, os alunos responderam 

a um Pré-Teste contendo questões relacionadas ao tema SB retiradas do ENEM e dos 

principais vestibulares do Brasil. Foram aplicadas 8 aulas da SD proposta e após a aplicação, 

os alunos voltaram a realizar um Pós-Teste sobre o assunto onde a melhora no resultado da 

avaliação foi de mais de 93% em relação ao teste inicial. Através da aplicação dessa SD, foi 

possível verificar como esse tema está presente no cotidiano da sociedade em geral e como ele 

é pouco trabalhado de forma conjunta e interdisciplinar nas escolas sendo que a SD aplicada 

teve sua validade comprovada podendo servir de base para ser utilizada por outros professores 

e unidades escolares. 

 

Palavras Chave: Sequência Didática. Saneamento Básico. Ensino de Biologia. 

 



ABSTRACT 

Basic Sanitation (BS) in recent years is one of the main issues when it comes to physical, 

mental and social well-being, and its deficiency can affect the personal, professional and 

social environment of the entire population. The school has a fundamental role in the 

formation of society and through education and knowledge sharing can form citizens more 

aware of their rights and duties. Due to the importance of the theme to society and the fact 

that it was cited in the main external evaluations, such as the Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM) and the lack of material contextualizing the different areas of Biology, a 

Didactic Sequence (DS) was developed. Activities focusing on the theme BS and using 

different methodologies that highlighted its importance and consequences of its deficit for 

society and the environment verifying its contribution to the learning of this theme by 

students. DS was applied to a twelfth grade at a state regular school located in the Capuan 

district, Caucaia, Ceará. Before starting the DS, students answered a Pre-Test containing 

questions related to the BS theme taken from ENEM and the main entrance exams in Brazil. 

Eight classes of the proposed DS were applied and after the application, the students again 

performed a Post-Test on the subject where the improvement in the evaluation result was over 

93% compared to the initial test. Through the application of this DS, it was possible to verify 

how this theme is present in the daily life of society in general and how it is little worked 

together and interdisciplinary in schools and that the applied DS had its validity and could 

serve as a basis for use by other teachers and school units. 

 

Key Words:  Didactic Sequence. Basic Sanitation. Biology Teaching  
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1 INTRODUÇÃO 

O tema central desta dissertação envolve o Saneamento Básico (SB) que nos 

últimos anos é um dos principais assuntos quando se fala em bem-estar físico, mental e social, 

sendo que para grande parte da sociedade, o SB é restrito a disponibilidade de água e a coleta 

e tratamento do esgoto. O que muitos desconhecem é que o SB vai muito além da água e do 

esgoto, ele envolve diversos outros fatores como a coleta e a destinação dos resíduos sólidos e 

que a deficiência do SB afeta o âmbito pessoal, profissional e social de toda a população. 

  O bairro do Capuan localizado no município de Caucaia, Ceará, é uma 

localidade que durante décadas sofre com a falta de SB e nela está localizada a Escola de 

Ensino Médio (EEM) onde trabalho desde o ano de 2010 como professor de Biologia.  

Um dos papeis fundamentais da escola é formar o aluno como cidadão e fazer 

parte da comunidade como um todo e através da educação mudar a vida das pessoas 

compartilhando conhecimento. Percebendo os problemas diários que toda a comunidade sofre 

com a falta de SB devido a não disponibilidade diária de água encanada, a destinação 

incorreta do esgoto doméstico, inclusive sendo despejado de forma irregular nos lagos da 

região, e a coleta irregular de lixo, foi desenvolvida uma Sequência Didática sobre o SB. 

O SB, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), é o controle de 

todos os fatores do meio físico do homem, que exercem ou podem exercer efeitos nocivos 

sobre o bem-estar físico, mental e social das pessoas. Sendo assim, o principal objetivo do 

saneamento básico é minimizar os danos ao meio ambiente que interferem na saúde da 

população alcançando a Salubridade Ambiental. 

De acordo com Guimarães, Carvalho e Silva (2007), o governo deve oferecer os 

seguintes serviços à população para compreender o saneamento básico: 

• Abastecimento de água às populações, com a qualidade compatível com 

a proteção de sua saúde e em quantidade suficiente para a garantia de condições 

básicas de conforto;  

• Coleta, tratamento e disposição ambientalmente adequada e 

sanitariamente segura de águas residuais (esgotos sanitários, resíduos líquidos 

industriais e agrícolas);  



14 

 

• Acondicionamento, coleta, transporte e/ou destino final dos resíduos 

sólidos (incluindo os rejeitos provenientes das atividades doméstica, comercial e de 

serviços, industrial e pública); 

• Coleta de águas pluviais e controle de inundações. 

A palavra saneamento é derivada do termo sanear que tem como significado 

tornar higiênico; salubrificar; remediar; tornar habitável. Desse modo, o saneamento está 

intimamente ligado à saúde das pessoas sendo uma das principais formas de prevenção de 

doenças e moléstias, entre elas a diarreia aguda que, segundo a OMS, 80% delas estão 

relacionadas ao uso de água imprópria para consumo causando altos índices de óbitos de 

crianças com até 5 anos de idade. 

Considerando a tríade entre a Ciência, a Tecnologia e a Sociedade (CTS) e visto a 

importância do SB e a situação dele para a população da comunidade do Capuan, a escola 

passou a assumir um papel fundamental na formação da cidadania de seus alunos 

desenvolvendo e propondo diferentes práticas educacionais através de um multipluralismo 

metodológico trazendo maneiras alternativas para o ensino do tema aprimorando assim o 

processo de ensino e aprendizagem. 

Outro fator determinante para o aprofundamento dessa temática para os alunos do 

Ensino Médio é sua frequente abordagem nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM) sendo que as questões relacionam a importância do SB e as consequências de sua 

falta à população humana e ao meio ambiente. Nos últimos anos, questões abordaram a falta 

do SB com a contaminação do solo e da água através de resíduos lançados de formas 

inapropriadas e com doenças infecto contagiosas e suas profilaxias. 

Desta maneira, o presente trabalho teve como intuito elaborar, aplicar e verificar a 

utilização de uma Sequência Didática (SD) de atividades abordando como foco principal o 

tema SB e utilizando diferentes metodologias que evidenciem sua importância e 

consequências de seu déficit para a sociedade e meio ambiente verificando sua contribuição 

para a aprendizagem dessa temática pelos alunos.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

• Elaborar uma SD sobre o tema SB pode contribuir para o processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos nas turmas de 3ª Série do Ensino Médio. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Aplicar a SD elaborada em uma turma de 3ª Série do Ensino Médio 

• Verificar a eficácia da aplicação da SD na aprendizagem dos alunos sobre o tema 

proposto. 

• Analisar a SD produzida para os alunos de 3ª Série do Ensino Médio 

• Compreender o processo de  Letramento Científico nos alunos. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

Para que a SD seja relevante e tenha sucesso no processo de ensino e 

aprendizagem, primeiramente foi realizado um levantamento sobre o que é o SB de uma 

forma ampla e como o assunto central dessa SD é abordado no âmbito escolar. Dessa forma 

foi analisado a presença do SB nos livros didáticos disponibilizados nas escolas assim como 

ele é abordado no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e como será implantada na  

Base Nacional Comum Curricular conforme estabelece o Ministério da Educação (MEC). 

É importante salientar também como o SB é discutido pela Ciência, Tecnologia, 

Sociedade e Meio Ambiente (CTSA) onde a escola tem um papel fundamental pois ela 

envolve toda a sociedade em seu entorno a apresentar questões a tomar decisões de forma 

crítica e social de acordo com os objetivos da CTSA. 

3.1 Saneamento Básico  

Como dito anteriormente, o SB de acordo com a OMS, é o controle de todos os 

fatores do meio físico do homem, que exercem ou podem exercer efeitos nocivos sobre o 

bem-estar físico, mental e social das pessoas. O termo saneamento é derivado do termo sanear 

que tem como significado tornar higiênico; salubrificar; remediar; tornar habitável.   

Desse modo, o saneamento está intimamente ligado à saúde das pessoas sendo 

uma das principais formas de prevenção de doenças e moléstias. O Ministério da Saúde 

afirma que é gasto 4 vezes mais na área de saúde quando não se investe em saneamento. 

Sendo assim, o principal objetivo do saneamento básico é minimizar os danos ao meio 

ambiente que interferem na saúde da população alcançando a Salubridade Ambiental. 

Como citado anteriormente, para Guimarães, Carvalho e Silva (2007) o governo 

deve oferecer à população o abastecimento de água com a qualidade e em quantidade 

suficiente para a garantia de condições básicas de conforto; a coleta, tratamento e disposição 

adequada de águas residuais; o acondicionamento, coleta, transporte e/ou destino final dos 

resíduos sólidos e a coleta de águas pluviais e controle de inundações. 

No Brasil, o SB é um direito assegurado pela Constituição e definido pela Lei nº. 

11.445/2007 (Anexo A) como o conjunto dos serviços, infraestrutura e instalações 

operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem 

urbana, manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais.  Sendo um dos princípios dessa Lei a 

universalização dos serviços de saneamento básico para que todos tenham acesso ao 

http://www.tratabrasil.org.br/lei-do-saneamento
http://www.tratabrasil.org.br/lei-do-saneamento
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abastecimento de água de qualidade e em quantidade suficientes às suas necessidades, à coleta 

e tratamento adequado do esgoto e do lixo, e ao manejo correto das águas das chuvas. 

Ainda de acordo com a Lei nº. 11.445/2007, os municípios devem elaborar seus 

planos municipais de saneamento básico, tendo como obrigação:  

1) Decidir sobre a forma de prestação dos serviços (direta ou delegada) e os 

procedimentos de sua atuação. 

2) Adotar parâmetros para a garantia do atendimento essencial à saúde pública, 

quanto à quantidade, regularidade e qualidade da água potável. 

3) Definir o órgão responsável pela sua regulação e fiscalização. 

4) Fixar os direitos e deveres dos usuários. 

5) Estabelecer os mecanismos de participação e controle social. 

6) Construir um sistema de informações sobre os serviços. 

7) Definir casos e condições, previstos em lei e nos contratos, para intervenção e 

retomada da prestação dos serviços. 

8) Definir as condições para a prestação dos serviços, envolvendo a sua 

sustentabilidade e viabilidade técnica, econômica e financeira. 

9) Definir o sistema de cobrança, composição de taxas e tarifas e política de 

subsídios. 

De acordo com o Instituto Trata Brasil, em 2017, 41,5% dos municípios 

brasileiros possuíam um Plano Municipal de Saneamento Básico sendo que dos 184 

municípios cearenses apenas 53 possuem o Plano regularizado. 

Dentre os principais problemas relacionados ao SB no Brasil, a coleta e o 

tratamento do esgoto ainda representam um grande déficit para a população, sendo que as 

estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) e o Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento (SNIS) mostram que 99,4% das cidades brasileiras 

apresentam serviço de distribuição de água e que apenas 52,2% das residências são atendidas 

por rede de coleta de esgoto de acordo com os dados coletados até 2017.  

No estado do Ceará, segundo os dados publicados no Anuário Estatístico do Ceará 

em 2017 pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), mostram que 

os domicílios urbanos que tem acesso ao abastecimento de água é de 91,8% e que apenas 

31,7% possuem um esgotamento sanitário adequado. Quando observamos a população rural 

do estado, os números são ainda mais alarmantes, sendo que 38,6% possuem acesso ao 

abastecimento de água e apenas 0,2% dos domicílios possuem o esgotamento sanitário 

adequado. 

http://www.tratabrasil.org.br/lei-do-saneamento


18 

 

O município de Caucaia possui índices relativamente melhores quando 

comparados ao estado do Ceará, sendo que os dados encontrados são referentes apenas a 

domicílios urbanos correspondente a 97% dos domicílios com acesso ao abastecimento de 

água e 46,9% com esgotamento sanitário (IPECE, 2017). 

Em relação aos resíduos sólidos, são considerados dados apenas dos resíduos 

sólidos urbanos (RSU), sendo que o Brasil produz 214.868 toneladas de lixo ao dia o que 

corresponde a 1 quilo de lixo por dia por pessoa sendo que mais de 90% desses resíduos 

foram coletados no ano de 2017 conforme o Panorama de RSU no Brasil (Fig. 01) divulgado 

pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 

(ABRELPE, 2017). 

Figura 1: Disposição final do RSU no Brasil por tipo de destinação. 

 

Fonte: ABRELPE (2017) 

O Estado Ceará produz aproximadamente 9 toneladas de lixo por dia sendo que 

apenas 5,8 toneladas possuem uma destinação adequada. De acordo com o Panorama dos 

RSU do Ceará divulgado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA) em 2015, o 

Estado possui cinco aterros sanitários sendo um deles localizado no município de Caucaia, 

dessa forma, 85% dos municípios destinam seus resíduos em lixões  

Há vários tipos de doenças que podem ser causadas por organismos e substâncias 

quando em contato com o lixo ou com a água contaminada devido ao saneamento básico 

deficiente (falta de água tratada e/ou de rede de esgoto ou de alternativas adequadas para a 

deposição do lixo e dos dejetos humanos). Dentre as doenças mais comuns que acometem a 

população, está a diarreia aguda que, segundo a OMS, 80% delas estão relacionadas ao uso de 
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água imprópria para consumo e causam um alto índice de óbitos de crianças com até 5 anos 

de idade, a cólera, a febre tifoide, a hepatite A, amebíase e doenças de pele por exemplo. 

A falta de saneamento básico afeta muito além da saúde de uma população, ela 

prejudica também o desempenho das pessoas na área educacional e no trabalho. De acordo 

com o relatório do Centro de Políticas Sociais da Faculdade Getulio Vargas, realizado a 

pedido do Instituto Trata Brasil em 2012, os trabalhadores com acesso à coleta de esgoto 

ganham salários, em média, 6,1% superiores aos daqueles que moram em locais sem coleta de 

esgoto, podendo esse número chegar até 13,6% em alguns estados e no Ceará a 9,6%. 

Na educação, o impacto dessa diferença de produtividade é ainda maior. Sendo que os 

alunos que possuem acesso ao SB têm um aproveitamento 30% maior do que aqueles que não 

possuem, situação essa que causará impactos ao longo da vida, pois os estudantes com pior 

aproveitamento tendem a ser menos qualificados e, portanto, terão menores salários. Quando 

colocamos a falta de SB e o atraso na educação, os números são ainda mais esclarecedores, 

mostrando como o saneamento básico afeta diretamente a qualidade do ensino. No Brasil, a 

média de anos de atraso da população escolar que não tem acesso à água tratada e à coleta de 

esgoto é de 4,25 anos. Em alguns estados, como o Rio Grande do Norte, esse número chega a 

5,29 anos e no Ceará a 4,0 anos (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2012). 

A melhoria da educação não é apenas um problema de interesse dos envolvidos 

diretamente com a ela como professores, alunos, núcleos gestores e responsáveis, mas 

dependem também de melhoramentos na área social, segurança, saúde, ambiental e estrutural.  

 

3.2 Saneamento Básico nos livros didáticos  

O Livro Didático (LD) é considerado um importante instrumento de apoio aos 

professores, o qual possui relevante impacto no processo de ensino e aprendizagem formal. 

Assim, “o LD tem com finalidade apresentar uma proposta pedagógica dos conteúdos 

selecionados no vasto campo do conhecimento em que se insere a área do saber” 

(ECHEVERRIA; MELLO; GAUCHE, 2013, p. 267). Nas escolas, o LD é o principal 

instrumento utilizado no processo de ensino para os alunos, sendo ele um norteador para a 

organização dos conteúdos ministrados nas aulas. Para Biava (2010), o livro didático tem uma 

grande influência na formação dos alunos pois na maioria das vezes ele é o principal material 

intelectual que eles têm acesso. Dessa forma, os livros devem possuir conteúdos que 
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promovam a discussão de temáticas e que ampliem os conhecimentos de forma articulada 

com a realidade. 

A abordagem proposta pelos livros de forma geral ainda requerem mudanças na 

organização e nas propostas de atividades. Faltam interações entre a CTS; apresentam 

atividades que estimulam apenas a reprodução e a memorização; e pouco favorece a 

participação na tomada de decisões e resolução de problemas (BIAVA, 2010). 

A contextualização e a não fragmentação do conteúdo são critérios essenciais que 

interferem de forma positiva no processo de ensino e aprendizagem, assim como a presença 

de sugestões de leituras atualizadas e atividades complementares são também indispensáveis 

para que ocorra a construção do conhecimento (SOUZA, et al, 2012).     

O desenvolvimento do interesse dos alunos pelos assuntos abortados em sala de 

aula deve estar associado e contextualizado com problemáticas que sejam relevantes a ele. Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) indicam que os alunos devem desenvolver a 

capacidade de questionamentos e de aprender, sendo fundamental a utilização de temas 

transversais como aqueles que envolvem a saúde e o meio ambiente. Ainda de acordo com os 

PCN’s, para promover um aprendizado ativo em Biologia é importante que os conteúdos se 

apresentem como problemas a serem resolvidos com os alunos, como, por exemplo, aqueles 

envolvendo interações entre seres vivos, incluindo o ser humano, e demais elementos do 

ambiente.  

Para Santos (2007), a abordagem dos assuntos ministrados em sala não pode ser 

ensinada de forma isolada, elas devem ser contextualizadas dentro da realidade dos alunos, 

podendo o conteúdo científico ser vinculado aos conteúdos curriculares. Deve-se também 

destacar a importância dos conteúdos que possibilitem uma investigação crítica dos estudantes 

(ZABALLA, 1998).  

Mais do que fornecer informações, é fundamental que o ensino de Biologia se volte 

ao desenvolvimento de competências que permitam ao aluno lidar com as 

informações, compreendê-las, elaborá-las, refutá-las, quando for o caso, enfim 

compreender o mundo e nele agir com autonomia, fazendo uso dos conhecimentos 

adquiridos da Biologia e da tecnologia. (PCN’s, 2000, pag. 19). 

 

Dessa forma, os livros didáticos devem propiciar um conteúdo científico 

contextualizados com a realidade, dando assim suporte a formação dos alunos 

(VASCONCELLOS, 1993). Analisando as coleções didáticas adotadas pelas escolas (Quadro 
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01), observa-se que de forma geral, ela apresenta temáticas que contextualizam os assuntos 

abordados com a realidade dos alunos.  

Na maioria das vezes, essa contextualização ocorre nos textos de leituras 

complementares corroborando com o que é descrito na Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC, 2016), onde a contextualização dos assuntos abordados é um meio de propiciar aos 

estudantes a capacidade de um pensar crítico para se tomar decisões fundamentais. 

Apesar de possuírem diversas estratégias didáticas como jogos e modelos 

didáticos, ambientes não formais de educação, tecnologia da informação e comunicação 

(TIC’s) entre outros, os LD continuam sendo o principal recurso utilizado pelos professores, 

que deve oferecer aos alunos conteúdos mais contextualizados com as suas realidades afim de 

que eles possam discutir, analisar e construir um pensamento mais crítico sobre seus assuntos 

cotidianos.  

Os LD analisados para verificação da abordagem do SB foram os livros aprovados 

pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e disponibilizado pelas editoras para a 

análise dos professores da escola onde o projeto foi aplicado. A relação das obras analisadas 

estão dispostas no Quadro 01. 

Quadro 01: Livros Didáticos analisados 

AUTOR (ES) NOME EDITORA EDIÇÃO/ANO 

GEWANDSZNAJDER, F.; 

PACCA, H.; LINHARES, S. 

Biologia Hoje Editora Ática 3ª Edição - 2016 

CATANI, A. et al. Ser Protagonista – 

Biologia 

Editora SM 3ª Edição - 2016 

ROSSO; L. LOPES, S. Bio Saraiva Editora 3ª Edição - 2016 

GODOY, L.; OGO, M. #Contato Biologia Editora Quinteto 1ª Edição - 2016 

MARTHO, G.M.; AMABIS, 

J.M. 

Biologia Moderna – 

Amabis & Martho 

Editora Moderna 1ª Edição - 2016 

Fonte: Elaboração própria do autor  

As coleções analisadas abordam diferentes temáticas, sendo que caberia aos 

autores a produção de um capítulo com a temática exclusiva sobre SB. Neste capítulo, 

poderiam ser abordados os conceitos gerais de SB, a atual situação do SB no Brasil e os 

impactos causados pela falta do SB na população visto a importância do SB para a qualidade 



22 

 

de vida, saúde e meio ambiente sendo pouco abordado no livro didático analisado ficando a 

cargo do professor fazer a relação direta do SB com os outros assuntos abordados no livro. 

 

3.3 Saneamento Básico na Base Nacional Comum Curricular (BNCC)  

As práticas pedagógicas devem se voltar para uma participação individual e 

coletiva dos sujeitos envolvidos no processo (alunos, professores e a comunidade) integrando 

todas as áreas do conhecimento para o fortalecimento da cidadania. De acordo com Loureiro e 

Cossío (2007), para que se inicie esse movimento de fortalecimento no contexto escolar, 

alguns pontos devem ser considerados, dedicando especial atenção ao processo de formação 

dos educadores e na fomentação do envolvimento da comunidade escolar.  

A BNCC  é um documento que define o conjunto de aprendizagens essenciais que 

todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica e 

conforme definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 

9.394/1996) ela deve nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino das Unidades 

Federativas, como também as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas 

de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, em todo o Brasil.  

A Base estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera que 

todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica. Orientada pelos princípios 

éticos, políticos e estéticos traçados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Básica, a Base soma-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação 

humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. De 

acordo com ela, a educação tem um compromisso com a formação e o desenvolvimento 

humano global, em suas dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica. 

No ensino médio, a BNCC divide as disciplinas em quatro áreas de conhecimento: 

Linguagens e suas tecnologias; Matemática e suas tecnologias; Ciências da Natureza e suas 

tecnologias e Ciências Humanas e Sociais e suas tecnologias. De acordo com a Lei nº 

13.415/201755 que alterou a LDB, o currículo do ensino médio será composto pela Base 

Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos que serão ofertados pelas escolas e 

escolhidos pelos alunos. 
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No Ensino Médio, a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias propõe que 

os estudantes possam construir e utilizar conhecimentos específicos da área para argumentar, 

propor soluções e enfrentar desafios locais e/ou globais, relativos às condições de vida e ao 

ambiente. Para que isso ocorra, é necessário o desenvolvimento de três competências 

específicas da área, sendo elas de acordo com o MEC: 

1. Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas relações 

entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem 

processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as 

condições de vida em âmbito local, regional e/ou global. 

2. Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do 

Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a 

evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e 

responsáveis. 

3. Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e 

tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens 

próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas 

locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos 

variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias 

digitais de informação e comunicação (BRASIL, 2016, p.553). 

Sendo assim, a temática SB está inserida na BNCC pois através desse tema ocorre 

a contextualização dos conhecimentos da área supera a simples exemplificação de conceitos 

com fatos ou situações cotidianas. Sendo assim, a aprendizagem deve valorizar a aplicação 

dos conhecimentos na vida individual, nos projetos de vida, no mundo do trabalho, 

favorecendo o protagonismo dos estudantes no enfrentamento de questões sobre consumo, 

energia, segurança, ambiente, saúde, entre outras. 

 

3.4 Saneamento Básico no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)  

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é uma das principais políticas de 

avaliação externa da educação brasileira de acordo com Souza e Rosa (2017). Sua primeira 

edição ocorreu no ano de 1998 com o intuito de fornecer dados para serem utilizados como 

uma ferramenta diagnóstica do processo de ensino e aprendizagem do Ensino Médio e para 

verificar se as diretrizes básicas sendo cumpridas visando através dos resultados uma melhora 

no ensino escolar. 

Entre os anos de 1998 a 2008, o ENEM foi aplicado em um único dia, sendo 

composto por 63 questões de múltipla escolha e uma redação. A partir do ano de 2009, o 
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ENEM sofreu algumas alterações principalmente no que diz respeito aos dias de aplicação, 

sendo que hoje ele é aplicado em dois dias totalizando 180 questões e uma redação.  

Essas alterações possibilitaram a utilização do ENEM como um dos principais 

mecanismos de seleção para a entrada dos alunos nas instituições de ensino superior. Para 

Santos (2011), o ENEM relaciona a vivência do aluno com os conteúdos conceituais através 

do domínio das linguagens, compreensão dos fenômenos, enfrentamento de situações 

problemas e da construção de argumentações e elaboração de propostas de intervenção na 

realidade que o MEC denomina como Eixos Cognitivos. 

Em sua proposta, o ENEM possui cinco Eixos Cognitivos, comuns a todas as 

áreas de ensino,  Competências e Habilidades específicas de cada área, sendo que a área de 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias possui um total de trinta habilidades distribuídas em 

oito competências diferentes de acordo com o MEC. A lista das Competências e Habilidades 

das Ciências da Natureza e suas Tecnologias assim como os Eixos Cognitivos podem ser 

vistos no Anexo B. 

O SB é um tema que envolve diretamente a ciência, a sociedade e a tecnologia 

que estão diretamente ligados aos Eixos Cognitivos e as Competências e Habilidades do 

ENEM e questões relacionadas ao SB de alguma forma constantemente estão presentes nas 

avaliações. Face ao desenvolvimento desta pesquisa, optou-se por analisar as provas aplicadas 

entre os anos de 1998 e 2018, ao longo deste período, foram identificadas 49 questões 

relacionadas com o tema SB. Na Figura 2, identificamos o número de questões por ano de 

aplicação. 

Figura 2: Número de questões relacionadas ao SB por ano de aplicação do ENEM 

 

Fonte: Elaboração própria do autor  
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Como pode ser observado, no ano de 2003 tiveram 6 questões que relacionavam o 

tema SB e que apenas nos anos de 2008 e 2017 o tema SB não esteve presente no ENEM 

reforçando dessa forma a importância da abordagem do tema durante o Ensino Médio. Todas 

as questões que abordam esse tema podem ser vistas no Anexo C separadas pelo ano de 

aplicação do exame. 

 

3.5 Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente  

Em oposição ao ensino tradicionalista, uma abordagem que vem ganhando 

visibilidade diz respeito à inserção de discussões envolvendo os chamados Aspectos 

Sociocientíficos (ASC) nas aulas de Ciências. Segundo Santos (2002), os ASC representam 

questões ambientais, políticas, econômicas, éticas, sociais e culturais relativas à ciência e 

tecnologia, geralmente introduzidas nos currículos Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) e 

abordadas por meio de temas sociais. Alguns autores como Santos (2007), incorporam 

também o meio ambiente nas discussões a respeito da CTS, dessa maneira, a sigla utilizada 

passa a ser CTSA. 

Dessa forma, podemos dizer que o objetivo principal dos currículos CTS é o 

desenvolvimento da capacidade de tomada de decisão e o objetivo central do movimento 

CTSA acrescenta aos propósitos de CTS a ênfase em questões ambientais, visando a 

promoção da educação e conscientização ambiental (SANTOS, 2007). Para Lima (2014), a 

educação com enfoque na CTS deve promover um pensamento crítico e reflexivo que permita 

o uso do pensamento científico e dos recursos a sua volta para que sejam tomadas decisões a 

respeito da problemática abordada. 

Para isso, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) destacam que cada 

disciplina deve promover competências e habilidades que sirvam para o exercício de 

intervenções e julgamentos práticos aos temas referentes a ciência e a tecnologia propostos de 

forma contextualizada ao cotidiano dos alunos com os objetivos de: 

1) desenvolver atitudes   e   valores   em   uma   perspectiva humanística   diante   

das   questões   sociais relativas   à   ciência   e   à   tecnologia;    

2) auxiliar   na   aprendizagem   de   conceitos científicos   e   de   aspectos   

relativos   à natureza   da   ciência;    

3) encorajar   os alunos   a   relacionar   suas   experiências escolares em ciências 

com problemas do cotidiano (SANTOS, 2007). 
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Dessa forma, a contextualização dos assuntos deve abordar situações reais que 

possibilitem a discussão científica, social, tecnológica e ambiental de forma articulada para 

que os atores envolvidos possam compreender as problemáticas em questão e tomar decisões 

conscientes buscando a preservação do meio ambiente aliado ao desenvolvimento social e 

tecnológico.  

 

3.6 Sequência Didática como ferramenta de ensino e aprendizagem  

As ideias de uma aprendizagem construtivista indicam que o processo de ensino e 

aprendizagem deve ocorrer de forma não arbitrária explorando os conceitos prévios dos 

alunos e estimulando suas atividades mentais afim de ampliar seus conhecimentos e a escola 

deve garantir um ambiente onde o aluno possa desenvolver experiências e permitir o seu 

desenvolvimento integral (VYGOTSKY,1998). 

Figura 3: Esquema de fatores da aprendizagem construtivista de Vygotsky 

 

Fonte: Elaboração prórpia do autor baseado na obra de Vygotsky (1998) 

As SD ou unidades didáticas tem sido muito utilizadas por diversos pesquisadores 

da área de educação, sendo elas um modo do professor organizar as atividades de ensino em 

função de núcleos temáticos e procedimentais (ARAUJO, 2013). A SD funciona como um 

instrumento que fortalece as práticas desenvolvidas em sala de aula. De acordo com Zabala 

(1998), cada unidade didática deve conter um conjunto de atividades ordenadas e articuladas 

para realização de um conjunto de objetivos onde o professor e o aluno conhecem o principio 

e a finalidade de cada um deles.  

Para Lima (2014), a elaboração de uma SD evidencia a importância de uma 

metodologia adequada para auxiliar o processo de ensino e aprendizagem que devem ser 

levados em conta os fatores experienciais para seu processo de construção e aplicação, 

trazendo dessa forma contribuições ao processo formativo. Sua aplicação permite utilizar 
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diferentes atividades e a abordagem de temáticas com o objetivo de promover uma 

aprendizagem significativa levando-se em conta a educação, a cultura e a sociedade. 

As atividades utilizadas nessas sequências devem se complementar e serem 

organizadas para terem uma ordem definida, permitindo assim estabelecer caracterizações da 

forma de ensinar (ZABALA, 1998). Ainda de acordo com Zabala (2010), uma sequência 

didática deve conter algumas fases para o seu desenvolvimento e êxito, entre elas:  

- Identificar o objeto de estudo; 

- Identificar as questões ou problemas dentro da realidade apresentada; 

- Construção e seleção de esquemas para resolução do problema; 

- Identificar os procedimentos a serem seguidos de forma eficaz; 

- Revisar os conhecimentos; 

- Aplicar os procedimentos escolhidos. 

Em uma sequência didática o professor tem um papel importante pois parte dele 

compreender seu entorno, observando a sociedade em que está inserido, propor uma temática 

que será o alvo de sua SD e que será significativa para o aprendizado dos alunos.  

A validade de uma SD a pode ser mensurada por algumas questões propostas por 

Zabala (1998) que são: 

 

[...]Na sequência didática existem atividades:  

a) Que nos permitam determinar os conhecimentos prévios que cada aluno tem em 

relação aos novos conteúdos de aprendizagem?  

b) Cujos conteúdos são propostos de forma que sejam significativos e funcionais 

para os meninos e meninas?  

c) Que possam inferir que são adequados ao nível de desenvolvimento de cada 

aluno?  

d) Que representem um desafio alcançável para o aluno, quer dizer, que levam em 

conta suas competências atuais e as façam avançar com a ajuda necessária; portanto, 

que permitam criar zonas de desenvolvimento proximal e intervir?  

e) Que provoquem um conflito cognitivo e promovam a atividade mental do aluno, 

necessária para que estabeleça relações entre os novos conteúdos e os 

conhecimentos prévios?  

f) Que promovam uma atitude favorável, quer dizer, que sejam motivadoras em 

relação à aprendizagem dos novos conteúdos? 
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g) Que estimulem a autoestima e o autoconceito em relação às aprendizagens que se 

propõem, quer dizer, que o aluno possa sentir que em certo grau aprendeu, que seu 

esforço valeu a pena?  

h) Que ajudem o aluno a adquirir habilidades relacionadas com o aprender a 

aprender, que lhes permitam ser cada vez mais autônomo em suas aprendizagens? 

 

Para que todas essas questões sejam respondidas e para que a SD proposta seja 

exitosa, não podemos utilizar apenas uma metodologia de ensino como base, mas sim 

diversificar e apresentar um conjunto de diferentes metodologias promovendo e possibilitando 

uma motivação na aprendizagem aumentando dessa forma as probabilidades de êxito no 

processo de ensino e aprendizagem. 

Zabala (2010) ainda cita outros fatores que influenciam o sucesso de uma 

sequência didática, entre esses fatores estão:  

- Relações interativas: corresponde a relação entre o professor e os alunos onde o 

docente deve conhecer a capacidade do público-alvo flexibilizando sua forma de ensino e 

possibilitando metas atingíveis que estimulem e proporcionem aos alunos adquirir 

conhecimento valorizando seus esforços; 

- Organização social da aula: consiste em como estruturar os alunos em aula e as 

dinâmicas grupais que serão estabelecidas; 

- Espaço e tempo: são as características da distribuição física da sala de aula e o 

tempo necessário para cada uma das atividades; 

- Organização dos conteúdos: definição das sequências e dos conteúdos que 

serão dados durante a SD seguindo a situação da realidade, proposição de questão, utilização 

de instrumentos e recursos disciplinares, formalização segundo os critérios científicos da 

disciplina e a aplicação de situações para facilitar o domínio dos conceitos; 

- Materiais curriculares: os materiais devem ajudar a construir situações reais, 

conter exercícios sequenciados e se adaptarem aos diferentes ritmos de aprendizagem dos 

alunos; 

- Avaliação: resultados de aprendizagem obtidos. 
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Figura 4: Esquema de fatores que influenciam uma SD 

 

Fonte: Elaboração prórpia do autor baseado na obra de Zabala (2010) 
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4 DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO 

A metodologia escolhida foi a elaboração, o desenvolvimento e a aplicação de 

uma SD com o tema central SB utilizando diferentes estratégias de ensino visando uma 

melhor qualidade de ensino auxiliando no processo de ensino e aprendizagem dos alunos 

sobre o assunto abordado. 

A SD elaborada foi aplicada em uma escola estadual de ensino médio regular 

localizada no distrito do Capuan, município de Caucaia-Ceará em uma turma da 3ª Série do 

Ensino Médio contendo 36 alunos participantes do projeto. 

4.1 Tipologia da pesquisa 

O trabalho foi desenvolvido a paritr da análise de uma intervenção  onde se 

procurou verificar e analisar a eficácia da aplicação de uma SD com a temática SB no 

processo de ensino e aprendizagem para alunos da 3ª Série do Ensino Médio. Essa 

intervenção ocorreu em uma escola regular da rede pública de ensino médio situada na 

localidade do Capuan em Caucaia onde a problemática da falta de SB assola a população a 

décadas e a comunidade escolar possui pouco conhecimento sobre os conceitos e direitos.  

 

4.2 Estratégias utilizadas 

Para a elaboração da SD, foram utilizadas diferentes estratégias metodológicas 

buscando alcançar e mobilizar o interesse dos alunos com vista na melhoria da aprendizagem 

e rendimento dos alunos. Dentre as estratégias de ensino utilizadas estão: 

 

4.2.1 Aula expositiva 

A aula expositiva, é a prática de ensino mais utilizada pelos professores na sala de 

aula, os mesmos atuam de maneira ativa transmitindo o conhecimento de forma verbal para 

seus alunos que, na maioria das vezes, comportam-se como meros expectadores passivos. No 

entanto, esta estratégia, quando bem planejada, pode ser uma atividade dinâmica, 

proporcionando a participação e colaboração para novas aprendizagens. 

Para Madeira (2015), a aula deve ser dividida em três momentos: início onde o 

professor verifica se os alunos possuem os pré-requisitos necessários, meio com a exposição 

do conteúdo selecionado e fim com a revisão e a consolidação do conteúdo. Uma crítica que o 

autor (op.cit) faz a esta estratégia de ensino é o fato de considerar as turmas grupos 
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homogêneos em que todos os alunos tem o mesmo grau de percepção e estilo de 

aprendizagem, desconsiderando sua individualidade. 

 

4.2.2 Espaços não formais de educação 

A educação pode ser realizada em diferentes âmbitos educacionais sendo eles 

classificados em ambientes formais ou não-formais institucionais ou não. O espaço formal é o 

espaço escolar relacionado às Instituições Escolares de Educação Básica e Ensino Superior de 

acordo com a LDB e sua estrutura como salas de aula, laboratório e outras dependências 

(SILVA, 2014). 

Para Jacobucci (2008) e Gohn (2006), os espaços não formais são aqueles 

diferentes das escolas onde é possível desenvolver atividades educativas onde são utilizadas 

ferramentas diversificadas e atrativas para o ensino, sendo classificados em espaços 

institucionais os locais que possuem uma estrutura física e monitores qualificados para o 

desenvolvimento da prática educativa e os não institucionais aqueles que não possuem uma 

estrutura qualificada para esse fim. 

Ainda de acordo com Gohn (2006), em um espaço não formal de educação, o 

aprendizado ocorre em ambientes e situações interativas construídas coletivamente onde 

acontece a participação, a transmissão e a troca de saberes entre os atores envolvidos, sendo 

esses fatores fundamentais para o êxito no processo de ensino e aprendizagem. Esse 

pensamento corrobora com os de Tanaka, Ramos e Anic (2013) que relatam também a 

importância desses espaços possuírem um grande potencial a serem explorados motivando o 

aprendizado do aluno e despertando o interesse deles para a ciência. 

 

4.2.3 Aulas experimentais 

As aulas experimentais contribuem de maneira relevante para a aprendizagem, 

proporcionando a interação entre os educandos e a construção de ideias (BRASIL, 1999). Para 

que isto ocorra, faz-se necessário que as mesmas estejam associadas às aulas teóricas afim de 

efetivar a construção do conhecimento. Segundo Andrade e Massabni (2011, p. 840) as aulas 

experimentais podem ser definidas como “tarefas educativas que requerem do estudante a 

experiência direta com o material fisicamente, com o fenômeno e/ou com dados brutos 

obtidos do mundo natural ou Social”. 

O laboratório de ciências é o ambiente de aprendizagem mais usado pelos 

professores para ministrarem aulas experimentais contribuindo para alcançar metas 
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curriculares (BORGES; GOMES, 2005). Entretanto, de acordo com Lima e Garcia (2011) 

estas aulas podem acontecer nos mais variados ambientes, desde que elas motivem os alunos a 

pensar e a construir conhecimento. Faz-se necessário que esta não seja uma atividade apenas 

demonstrativa, onde os estudantes participem apenas como expectadores. Miranda, Leda e 

Peixoto (2013) destacam que durante as aulas práticas há uma maior compreensão dos 

conteúdos científicos pelo fato dos estudantes participarem de modo ativo dos procedimentos 

e sínteses das observações. 

A experimentação contribui para a construção e compreensão de conteúdos de 

ciências e de biologia, entretanto, docentes relatam a dificuldade em realizar aulas práticas 

onde os educandos sejam capazes de vivenciar e contextualizar a teoria científica e a prática 

cotidiana. 

Tal fato, segundo Araújo (2011), ocorre devido à falta de laboratório, falta de 

preparo dos docentes, através de formação continuada, acesso a recursos e materiais 

tecnológicos. Segundo Alves, Araújo e Geglio (2015) aulas práticas são estratégias eficazes 

para a aprendizagem de conteúdos de biologia e, destaca que o professor deve estimular a 

reflexão dos alunos sobre a prática e o conteúdo abordado afim de efetivar a aprendizagem. 

 

4.2.4 Mapas conceituais 

Os mapas conceituais são organizadores gráficos que contém proposições, que 

expressam a relação entre dois conceitos por meio de um termo de ligação (conceito inicial - 

termo de ligação - conceito final). A inclusão do termo de ligação entre os conceitos é o 

principal diferencial dos mapas conceituais em comparação com outros organizadores 

gráficos, tais como mapas mentais e fluxogramas (NOVAK, 2010). 

Os mapas conceituais estimulam a aprendizagem significativa, em detrimento da 

aprendizagem mecânica (AUSUBEL, 2000; MOREIRA, 2006). A Teoria da Assimilação 

através da Aprendizagem e da Retenção Significativas foi proposta por David Ausubel em 

1963 e os alicerces conceituais dessa teoria foram revisados e ratificados recentemente 

(AUSUBEL, 2000). 

Moreira (1997) afirma que embora normalmente apresentem uma organização 

hierárquica tais diagramas não devem ser confundidos com organogramas ou diagramas de 

fluxo, uma vez que não implicam sequência, temporalidade ou direcionalidade, nem 

hierarquias organizacionais ou de poder. 

O mapeamento conceitual é uma técnica muito flexível e em razão disso pode ser 

usado em diversas situações, para diferentes finalidades: instrumento de análise do currículo, 



33 

 

técnica didática, recurso de aprendizagem, meio de avaliação (MOREIRA; BUCHWEITZ, 

1993). 

No ensino de ciências a utilização desse importante instrumento auxilia o 

professor na definição de estratégias metodológicas que levem os estudantes a sistematizar os 

conhecimentos, rever pontos importantes do conteúdo estudado e como estratégia avaliativa. 

 

4.2.5 Vídeo 

O inserção das tecnologias na sala de aula é um desejo antigo dos educadores. A 

busca por elementos didáticos que facilitem a assimilação dos conteúdos e que chamem a 

atenção do aluno é uma constante no fazer pedagógico dos professores. Uma dessas 

tecnologias que tem ganhado amplo espaço nas últimas décadas é o chamado vídeo educativo. 

Esse importante instrumento de comunicação apresenta grandes possibilidades de 

aplicações pedagógicas. Todavia, é relevante que a utilização dessa tecnologia seja feita de 

forma plena pelos professores, considerando as múltiplas abordagens com o cuidado de não 

esvaziar o tempo pedagógico com uma mera exibição de mídia. 

Na atualidade, os vídeos digitais, principalmente, os “curtas-metragens” se 

configuram como formas de produção audiovisuais muito populares. Não é à toa que os 

jovens e também os mais velhos estão cada vez mais conectados ao mundo digital, 

produzindo e enviando mensagens de texto, notícias e vídeos em tempo real para todos os 

lugares do mundo.  

As redes sociais e os sites, de modo geral, contribuem com essa realidade 

veiculando “freneticamente” uma enorme variedade de vídeos. Sites como o Youtube, Vimeo, 

Facebook, e outros são grandes impulsionadores e fazem com que se tenha maior 

familiaridade e interesse na produção e transmissão dos vídeos.  

O público jovem exerce uma estreita identificação com esse tipo de mídia, por seu 

papel estimulador e motivador em vários sentidos. Mesmo sendo frequentemente associadas 

ao puro entretenimento, a produção de vídeos digitais possibilita “infinitas” aplicações em 

âmbito pedagógico, desenvolvendo importante função no processo de ensino e aprendizagem, 

segundo (SHEWBRIDGE; BERGE, 2004; ELLIS et al. 2004). 

Moran (1995) cita que a produção de vídeos em ambientes escolares tende a ser 

utilizada como forma de linguagem expressiva e comunicativa: 

 

A produção em vídeo tem uma dimensão moderna, lúdica. Moderna, como meio 

contemporâneo, novo e que integra linguagens. Lúdica, pela miniaturização da 

câmera, que permite brincar com a realidade, leva-la junto para qualquer lugar. 
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Filmar e uma das experiencias mais envolventes tanto para as crianças como para os 

adultos (MORAN, 1995, p. 27 a 35). 

 

Quando imaginamos o vídeo com uma função educativa, Ferres (1996) aponta a 

possibilidade de um vídeo servir para introduzir um novo assunto e para despertar a 

curiosidade e a motivação para um novo tema facilitando o desejo de pesquisar e aprofundar o 

assunto do vídeo e do conteúdo programático.  

Na mesma linha de raciocínio pode-se citar que o vídeo pode também simular 

experiências de laboratório no qual se utilizaria substâncias perigosas ou observaria reações 

que levariam muito tempo para serem observados num ambiente físico. Um vídeo pode 

mostrar o crescimento acelerado de uma planta, de uma árvore – da semente até a maturidade 

– em poucos segundos. Um vídeo pode ser utilizado em diferentes modalidades (FERRES, 

1988). 

Para Ferres (1996), a tecnologia do vídeo se torna verdadeiramente “liberadora” 

quando alunos se apropriam dela e a partir daí conseguem desenvolver novas formas de 

expressão e de autoconhecimento, além das possibilidades de criação coletiva e de múltiplas 

experimentações.  

 

4.3 Produção da SD 

A SD tem como objetivo direcionar didaticamente a organização e preparo das 

atividades em sala de aula, desta forma foi elaborada uma SD contendo 7 atividades para 

serem aplicadas em 18 aulas de 50 minutos cada (Quadro 02). As aulas abordam assuntos 

como os conceitos gerais sobre o SB, os dados de como está o saneamento no Brasil e no 

Ceará, as leis que implicam sobre o tema, doenças relacionadas a sua deficiência além de uma 

aula prática e uma aula em campo. 

Quadro 02: Atividades da SD proposta 

ASSUNTO Nº DE AULAS 

1  Conceito gerais de SB 02 

2  A história do SB e suas Leis 02 

3 Produção e destinação dos resíduos sólidos urbanos (RSU) 04 

4  Poluição hídrica e tratamento de corpos hídricos 02 

5  Doenças relacionadas a falta de SB 02 

6  Exibição do filme “Saneamento Básico – o filme” 04 

7  Coleta e exposição de dados sobre SB 02 

Fonte: Elaboração prórpia do autor  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Após a elaboração da SD, foi apresentada a proposta ao Núcleo Gestor da Escola 

que aprovou e apoiou o projeto e os alunos da 3ª Série do Ensino Médio que foram 

convidados a participar de forma voluntária desse projeto interdisciplinar no contra turno das 

aulas totalizando 36 alunos participantes. As aulas ocorreram de forma sistemática por dois 

meses durante o segundo semestre de 2018. 

A aplicação das atividades associadas à SD, propostas neste trabalho, tiveram 

como foco a a analise e a verificação do desenvolvimento nos alunos das competências e 

habilidades do ENEM sobre o assunto além de estarem em consonância com os principais 

objetivos do movimento CTSA apresentado anteriormente.  

Neste capitulo, detalhamos o desenvolvimento de cada etapa das sete atividades 

aplicadas utilizando a SD proposta e como cada atividade se articula ao que é proposto pelo 

movimento CTSA. Após o desenvolvimento de cada aula, os alunos respondiam um 

questionário com perguntas relativas aos assuntos bordados em aula. Toda a SD proposta 

pode ser vista no Produto Educacional em anexo. 

 

5.1 Aplicação da SD  

Pré Teste 

Inicialmente, os alunos que participaram do projeto responderam um questionário 

(Anexo D) contendo 10 questões de múltipla escolha contendo questões de diversos 

vestibulares do Brasil e que também foram retiradas do ENEM. Todas as questões escolhidas 

tinham como tema o SB em suas diversas vertentes de discussão. Para responderem esse 

questionário, os alunos tiveram 50 minutos. 

Após a realização, os testes foram corrigidos e a média de acerto desse 

questionário, em uma escala de 0 a 10 pontos, foi de 3,2 sendo que o maior número de acertos 

no teste foram sete questões (Figura 5).  
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Figura 5: Nota obtida pelos alunos no questionário avaliativo inicial 

 

Fonte: Elaboração prórpia do autor 

Atividade 01: Conceito gerais de SB 

Em um primeiro momento, foi distribuído aos alunos um questionário sobre as 

temáticas gerais do SB para que os alunos respondessem nos primeiros 10 minutos de aula 

(Anexo E). Após esse questionário, iniciou-se com a exibição de fotos de locais e situações 

onde o SB estava e onde não estava presente (Figura 6) e foi lançado aos alunos as seguintes 

perguntas:  

I. O que é saneamento básico? 

II. Como está o saneamento básico no Brasil? 

III. O que a falta de saneamento básico pode provocar na população?  

Figura  6: Imagens de locais onde o ocorre e não ocorre Saneamento Básico 

        

Fonte: Elaboração prórpia do autor com fotos retirada do Google Imagens 

Em um primeiro momento, os alunos se apresentaram envergonhados em expor 

suas ideias sobre o SB sendo que timidamente foram surgindo algumas palavras e frases sobre 
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o tema abordado. A utilização da técnica denominada “brainstorming” ou “tempestade de 

ideias” tem justamente a função de estimular a participação do aluno na elaboração de ideias 

aumentando a participação e motivação dos alunos, incentivando o trabalho em grupo e a 

confrontação de ideias e pontos de vista, conforme diz Trindade (2012) onde a técnica do 

brainstorming estimula a produção de um conjunto de ideias que constitui o ponto de partida 

para uma atividade de pesquisa mais elaborada e exigente. 

Dessa forma, as ideias levantadas pelos alunos foram anotadas no quadro para que 

ficassem expostas e juntos discutíssemos inicialmente o assunto. A maioria dos alunos 

respondeu que SB estava relacionada apenas a disponibilidade de água e esgoto e que na 

maioria das residências deles existia SB. A ausência de SB foi relacionada principalmente a 

locais como favelas e aglomerado de casa denominada por eles de “invasões” e que essa falta 

de SB podia acarretar estar relacionada com doenças. 

Após esse momento inicial, foram apresentados aos alunos os conceitos gerais de 

SB de acordo com as definições da OMS listando a importância do SB para a população e as 

principais consequências da falta do SB nas comunidades e como de forma geral, essa 

ausência pode influenciar na vida das pessoas. 

Para finalizar a aula, foi entregue um questionário avaliativo com 5 questões 

relacionadas as ideias gerais sobre o SB contendo gráficos com dados sobre o SB no Brasil 

para que os alunos respondessem. Desse questionário, uma das questões era dissertativa e nela 

existia o seguinte questionamento: “Explique, com suas palavras, qual a relação entre saneamento básico 

e poluição ambiental.”  Após a correção, chamou a atenção a resposta de um dos alunos que 

dizia: “[...]a maior parte da poluição ocorre porque não tem saneamento básico. Se não tem 

esgoto tudo o que se faz em casa vai pra lagoa e pro rio e no meu bairro não tem coleta de 

lixo, ou eu jogo no mato ou eu queimo ele. Aí de qualquer jeito polui.” Esta declaração 

demonstra que os alunos associam o cotidiano da falta de SB em suas comunidades com a 

poluição em seu entorno. 

 

Atividade 02: A história do SB  

A segunda aula aplicada na SD iniciou-se com a apresentação de um vídeo onde a 

utilização dessa estratégia introdutória tem como função estimular o pensamento crítico sobre 

o SB facilitando o desejo de pesquisa nos alunos em aprofundar o assunto despertando a 
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curiosidade e a motivação para novos temas (FERRES, 1996). A matéria exibida foi 

produzida e apresentada no programa Globo Ecologia intitulada “Saneamento, o Básico 

inexistente” (disponível em https://www.youtube.com/watch?v=KujlJMZBKV8) e mostra um 

histórico do SB no mundo e a comparação entre dois municípios vizinho, Santos e São 

Vicente ambos localizados no litoral de São Paulo, que apresentam condições sanitárias 

opostas. Após o vídeo, os alunos foram questionados a refletir sobre a real situação do SB no 

mundo, no Brasil, no Ceará e principalmente em sua cidade e sua comunidade.  

No segundo momento da aula, foram explanados aos alunos os dados apurados no 

último levantamento realizado pelo IBGE, IPECE e pelo Instituto Trata Brasil das condições 

de SB encontrado nas principais cidades brasileiras e foram realizadas comparações entre os 

diferentes níveis de saneamento nas regiões mais ricas e desenvolvidas com as regiões mais 

pobres e menos desenvolvidas e como os governantes estão agindo para mudar essa situação. 

Além disso, foram abordados assuntos relacionados a cidadania e ao papel do cidadão de 

como ele reivindicar seus direitos perante a sociedade e aos órgãos competentes pelo SB em 

seus municípios. 

Para finalizar a aula, os alunos foram divididos em 5 grupos e distribuidos para 

cada grupo uma planilha contendo os dados do histórico do esgotamento sanitário e dos 

domicílios com cobertura de água por região do Brasil onde os alunos analisaram e discutiram 

os avanços na distribuição de água e na coleta e tratamento de esgoto de cada região 

utilizando as médias históricas entre os anos de 2003 a 2014 de acordo com os dados do 

IBGE. 

Com esses dados, os alunos produziram gráficos e apresentaram algumas 

discussões levando-se em conta três questionamentos principais: 

1) Quais regiões possuem os maiores e os menores índices de domicílios com 

esgotamento sanitário e com cobertura de água? 

2) Quais regiões do Brasil possuíram o maior e o menor avanço nos índices de 

domicílios com esgotamento sanitário e com cobertura de água? 

3) Quais motivos fazem com que as regiões Norte e Nordeste possuam os 

menores índices de domicílios com esgotamento sanitário e com cobertura de água? 

A atividade desenvolvida e apresentada por um dos grupos pode ser vista no 

Anexo F. 

https://www.youtube.com/watch?v=KujlJMZBKV8
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Atividade 03: Produção e destinação dos resíduos sólidos urbanos (RSU) 

Nessa terceira aula, foram apresentados aos alunos a problemática da produção e 

da destinação dos resíduos sólidos produzidos pela população que é um dos principais 

problemas em todo o mundo. Hoje, devido a industrialização e a produção de produtos em 

massa, a quantidade produzida aumenta a cada ano sendo a destinação final dele o principal 

problema. 

Inicialmente, foi escrito no quadro o título de um texto de Luís Fernando 

Veríssimo chamado “O Lixo” e questionado aos alunos sobre o que significa o lixo para eles e 

sobre o que aquele texto iria falar e as opiniões deles foram anotados ao lado do título. Após 

esse primeiro momento, o texto foi entregue aos alunos e lido de forma coletiva.    

Ao término da leitura, os alunos foram questionados sobre a relação entre o 

consumo e a produção de lixo e de como o lixo produzido em nossas casas pode revelar sobre 

nós, inclusive um aluno realizou um comentário dizendo que havia visto em um seriado na 

televisão que um crime tinha sido solucionado após a polícia analisar o lixo de uma vítima 

demonstrando que o lixo produzido em nosso dia a dia revela muito do que somos e do que 

fazemos. 

No segundo momento da aula, foi apresentado o conceito de lixo destacando a 

produção de resíduos sólidos em diferentes cidades do mundo e a produção diária de lixo no 

Brasil, mostrando o retrato atual da produção de resíduos pela sociedade moderna. Após essa 

introdução, foram mostrados os diferentes tipos de lixo e suas classificações e as 

consequências da destinação incorreta dos RSU que afetam direta e indiretamente a saúde 

humana, os seres vivos de um modo geral e o meio ambiente. Para finalizar a explanação, 

foram mostradas as principais formas de destinação dos RSU como a Coleta Seletiva, os 

Lixões e Aterros Sanitários, a Incineração e a Compostagem destacando os aspectos positivos 

e negativos de cada uma dessas formas de destinação.  

Para finalizar a primeira etapa da aula sobre Produção e destinação dos resíduos 

sólidos urbanos, os alunos foram levados até o Laboratório de Informática da escola para 

responderem um questionário online intitulado: “Você sabe como seu poder de consumidor 

pode influenciar a sua vida e de todo o planeta?” disponível no site do Instituto Akatu através 

do link http://tcc.akatu.org.br/ e dessa forma verificarem se são consumidores conscientes ou 

não. 

http://tcc.akatu.org.br/
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Na segunda etapa da aula sobre Produção e destinação dos RSU, foi explicado 

sobre o manejo dos resíduos orgânicos produzidos nos domicílios e como eles podem ser 

destinados de uma forma menos agressiva ao meio ambiente através da produção de 

composteiras domiciliares. Dessa forma foi proposto aos alunos o desenvolvimento de uma 

composteira na escola para que os resíduos orgânicos oriundos da merenda escolar fossem 

utilizados para a produção de adubo orgânico utilizado na própria horta que se encontra em 

funcionamento na escola. O esquema de produção da composteira desenvolvida pelos alunos 

pode ser observado no Anexo G. Após a construção da composteira, os alunos voltaram a sala 

de aula para responderem a um questionário avaliativo sobre a produção e a destinação do 

lixo produzido. 

 

Atividade 04: Poluição hídrica e tratamento de corpos hídricos 

A poluição hídrica corresponde ao processo de poluição, contaminação ou 

deposição de rejeitos na água dos rios, lagos, córregos, nascentes, além de mares e oceanos. 

Trata-se de um problema socioambiental de elevada gravidade, pois, embora a água seja um 

recurso natural renovável, ela pode tornar-se cada vez mais escassa, haja vista que apenas a 

água potável é própria para o consumo. 

Sendo assim, foram apresentados aos alunos as principais causas e efeitos da 

poluição hídrica para os seres vivos e para o meio ambiente destacando principalmente a 

contaminação pelo esgoto doméstico e as alternativas em larga escala como o tratamento do 

esgoto produzido em grandes centros urbanos assim como medidas de tratamento de água em 

pequena escala como a importância da cloração e da filtragem da água antes do consumo e 

algumas medidas alternativas para o tratamento da mesma.  

Para finalizar, foi demonstrado um produto educacional disponibilizado pelo 

MEC onde o aluno pode visualizar as fases do tratamento da água que ocorrem em uma 

Estação de Tratamento de Água (ETA) que está disponível em  

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/11466/Tratamento%20da%20%

c3%83%c2%a1gua.swf?sequence=1). De acordo com Lima, Varrello e Nascimento (2012) a 

utilização de simuladores influencia o processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos 

propiciando o aluno a descobrir os conceitos de maneira individual de tirar proveito de 

situações não-reais, sendo que o uso desse simulador ajudou os alunos a compreenderem de 

forma mais didática todo o processo que ocorre em uma ETA. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/11466/Tratamento%20da%20%c3%83%c2%a1gua.swf?sequence=1
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/11466/Tratamento%20da%20%c3%83%c2%a1gua.swf?sequence=1
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Como uma alternativa para verificar o conhecimento adquirido pelos alunos até o 

momento, foi aplicado um questionário online sobre os assuntos abordados utilizando a 

plataforma online Kahoot. Está plataforma possibilita que os alunos respondam a um quiz 

criado pelo professor de forma online utilizando os smartphones ou computadores e funciona 

como uma espécie de gincana. Os jogos aliam os aspectos lúdicos aos cognitivos e dessa 

forma favorecem a motivação interna, o raciocínio, a argumentação, a interação entre alunos e 

entre professores e alunos além de facilitar a absorção de conhecimentos sendo ferramenta 

ideal para uma aprendizagem mais significativa (CAMPOS; BORTOLOTO; FELÍCIO, 

2003). 

Devido à baixa quantidade de alunos com acesso à internet na escola, eles foram 

divididos em grupos de no máximo 5 pessoas onde cada grupo teve acesso ao quiz onde 

foram realizadas dez perguntas sobre o tema em questão. A cada nova resposta, o programa 

apresenta um ranking com a pontuação de cada jogador, o que tornou o questionário uma 

disputa entre os grupos tornando um simples questionário em uma grande competição 

estimulando assim a participação dos alunos.  

A utilização dessa estratégia metodológica foi estimulante para os alunos, visto 

que de acordo com Pedroso (2009), as atividades lúdicas fornecem ao indivíduo um ambiente 

agradável, motivador, prazeroso, planejado e enriquecido, que possibilita a aprendizagem de 

várias habilidades motivando o aluno a participar das aulas desenvolvendo a cooperação entre 

ele e auxiliando no processo de construção do conhecimento. O questionário utilizado pode 

ser acessado através do site www.kahoot.com utilizando como ferramenta de procura o nome 

“Saneamento Básico na EEM José Alexandre”. 

 

Atividade 05: Doenças relacionadas a falta de SB 

A maioria das doenças relacionadas a falta de SB são causada por Vírus, 

Bactérias, Protozoários, Platelmintos e Nematelmintos que foram assuntos estudado pelos 

alunos no ano anterior e por isso foi necessário iniciar a aula realizando uma revisão dos 

conceitos básicos sobre esses organismos. Após essa revisão inicial, os alunos assistiram ao 

curta metragem animado “A história da cólera” produzido pela Global Health Media Project 

que está disponível em https://www.youtube.com/watch?v=OvA2QyTiPag que aborda a 

transmissão e a contaminação da cólera em um vilarejo que não possui SB e as alternativas 

encontradas pelos habitantes para tentar evitar a proliferação e disseminação dessa doença.  

http://www.kahoot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=OvA2QyTiPag
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Após a exibição desse vídeo, os alunos foram divididos em grupos e cada grupo 

sorteou uma doença que está relacionada a falta de SB, as doenças relacionadas foram: 

amebíase, diarreia aguda, ancilostomíase, ascaridíase e esquistossomose. Cada grupo ficou 

responsável por montar e apresentar um mapa conceitual sobre a doença sorteada e expor esse 

mapa para o restante da sala que deveriam conter informações sobre as causas, formas de 

transmissão, sintomas e medidas profiláticas das doenças. 

Os alunos foram avaliados de acordo com a participação dos estudantes durante a 

aula e a produção e apresentação dos mapas conceituais realizadas pelos grupos através da 

aplicação de um questionário sobre as principais doenças relacionadas a falta do saneamento 

básico. 

A avaliação da técnica de utilização dos mapas conceituais para a fixação do 

assunto abordado foi positiva pois os conteúdos dessa aula já haviam sido adquiridos pelos 

alunos nos anos anteriores sendo os mapas conceituais uma metodologia que ajudou os alunos 

a relembrarem o assunto de uma forma mais dinâmica. Os resultados obtidos com essa 

metodologia corroboram com as ideias apontadas por Amoretti (2001), que afirma que os 

mapas conceituais demonstram ser uma ferramenta adequada que possibilita ao aluno 

desenvolver um processo cognitivo de aprendizagem de novas informações relacionando com 

o seu conhecimento prévio. Dessa forma, o aluno é o construtor do seu conhecimento e o faz 

por meio de uma aprendizagem significativa estabelecendo relações entre o que se está 

aprendendo e o que já se sabe (CARABETA, 2013). 

 

Atividade 06: Exibição do filme “Saneamento Básico – o filme” 

A educação está passando por uma fase onde uma parcela dos alunos não tem 

interesse nos estudos dessa forma o professor precisa procurar alternativas para atrair os 

estudantes para atingir seu objetivo de educar, devido a dificuldades diversas a serem 

enfrentadas, dessa forma a utilização de filmes torna as aulas mais dinâmicas e menos 

cansativas fazendo com que os alunos fiquem mais interessados pelo tema pelo fato de a aula 

“fugir” do comum. 

Para Viana (2010), os filmes devem ser escolhidos pela articulação dos conteúdos 

e conceitos trabalhados tendo-se em mente o conjunto de objetivos e metas a serem atingidas 

na disciplina. Dessa forma, foi escolhido o longa metragem “Saneamento Básico – o filme”, 
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produzido em 2007, como uma forma de descontraída de tratar um assunto muito importante 

como o SB. Essa é também a intenção do diretor Jorge Furtado que através de uma comédia 

aborda o tema e faz uma crítica aos governantes. 

No filme, os moradores de Linha Cristal, uma pequena vila de descendentes de 

colonos italianos localizada na serra gaúcha, reúnem-se para tomar providências a respeito da 

construção de uma fossa para o tratamento do esgoto. Eles elegem uma comissão, que é 

responsável por fazer o pedido junto à subprefeitura. A secretária da prefeitura reconhece a 

necessidade da obra, mas informa que não terá verba para realizá-la até o final do ano. 

Entretanto, a prefeitura dispõe de quase R$ 10 mil para a produção de um vídeo. Este dinheiro 

foi dado pelo governo federal e, se não for usado, será devolvido em breve. Surge então a 

ideia de usar a quantia para realizar a obra e rodar um vídeo sobre a própria obra, que teria o 

apoio da prefeitura. Porém a retirada da quantia depende da apresentação de um roteiro e de 

um projeto do vídeo, além de haver a exigência que ele seja de ficção. Desta forma os 

moradores se reúnem para elaborar um filme, que seria estrelado por um mostro que vive nas 

obras de construção de uma fossa. 

Após a exibição, foi utilizado a metodologia de Júri simulado para analisar o filme 

“Saneamento Básico – o filme”. O júri simulado é uma estratégia de ensino a ser adotada 

quando se trata de um assunto polêmico ou que, perceptivelmente, divide opiniões. Isso 

porque permite que sejam discutidos vários pontos de um mesmo tema, auxiliando no 

processo de construção e desconstrução de conceitos. Além disso essa metodologia instigou o 

senso crítico, a participação e a reflexão sobre o assunto. 

Neste caso, um aluno foi escolhido como juiz, nove alunos foram escolhidos 

como jurados e o restante da sala foi dividido em dois grupos, sendo: 

 Grupo 1: moradores da cidade que solicitavam a construção da obra de 

saneamento básico 

 Grupo 2: representavam a prefeitura que eram contra a produção da obra 

Após a escolha dos atores da atividade, os dois grupos se reuniram para poder 

formar argumentos para expor suas ideias e defender seus pontos de vista.  De cada grupo 

foram escolhidos dois representantes que apresentaram os argumentos do grupo para os 

jurados. Após as exposições, os jurados se reuniram e votaram se a obra de saneamento básico 

iria ocorrer ou não. De acordo com os jurados, o juiz deu como ganho de causa para o grupo 
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que defendia a produção da obra de saneamento básico e ainda aplicou uma indenização de 

um salário mínimo para prefeitura pagar para as famílias que tiveram alguma doença 

relacionada a falta do SB. 

 

Atividade 07: Coleta e exposição de dados sobre SB 

Os alunos foram divididos em grupos para realizarem a coleta de dados sobre o 

SB em suas comunidades, visitando o Posto de Saúde local, realizando questionário nas 

residências e coletando dados via internet. Eles foram instruídos de como coletar esses dados 

e produziram juntamente com o professor questionários que foram aplicados aos moradores 

do bairro do Capuan onde esta localizada a escola em que esse projeto foi aplicado. Após a 

coleta desses dados, os grupos apresentaram em forma de seminário seus dados para as outras 

equipes.  

Dentre as apresentações dos grupos, o que mais se destacou foi a equipe que 

coletou os dados sobre o SB na comunidade através de entrevista com os moradores sendo 

que o questionário aplicado pode ser visto no Anexo H. Durante a realização do projeto, 

foram entrevistadas 30 residências do entorno da escola sendo que foi verificado que 25 dos 

entrevistados sabem que o SB é responsabilidade do governo municipal e 5 do governo 

estadual (Figura 7) sendo que 60% deles consideram o SB local ruim ou Péssimo e que 

nenhum dos entrevistados considerou o SB Ótimo (Figura 8). 

Figura 7: Conhecimento da comunidade sobre o órgão responsável pelo SB na comunidade 

 

Fonte: Elaboração prórpia do autor 



45 

 

Figura 8: Avaliação do SB pela comunidade 

 

Fonte: Elaboração prórpia do autor 

Ainda de acordo com o levantamento realizado pelos alunos, a maioria das 

residências recebem água fornecida pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE), 

mas os mesmos relatam que o fornecimento é irregular e que em algumas ocasiões a falta da 

água fornecida chega a até 5 dias (Figura 9). 

Figura 9: Conhecimento da comunidade sobre a origem da água utilizada pela comunidade 

 

Fonte: Elaboração prórpia do autor 

Em relação a destinação do esgoto, nenhum dos entrevistados confirmou a coleta 

de esgoto via CAGECE sendo que a maioria dos entrevistados afirmam que destinam o esgoto 

de suas residências em fossas, sendo 14 delas em fossas negras e 9 delas em fossas sépticas. O 
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restante das residências não possui uma destinação precisa para o esgoto, afirmando eles que a 

maior parte dele fica a céu aberto o que aumenta ainda mais a possibilidade de contaminação 

da comunidade local (Figura 10).  

Figura 10: Conhecimento da comunidade sobre a destinação do esgoto produzido pelas residências 

 

Fonte: Elaboração prórpia do autor 

Quanto a destinação do lixo, apenas 2 entrevistados afirmam que não ocorre a 

coleta através de caminhões de lixo, sendo que os outros moradores afirmaram que essa coleta 

varia de 1 a 3 vezes na semana ou de forma irregular (Figura 11).  

Figura 11: Conhecimento da comunidade sobre a frequência de coleta de lixo na comunidade 

 

  Fonte: Elaboração prórpia do autor  
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O trabalho desenvolvido foi selecionado para representar a escola no evento de 

iniciação científica realizado pela Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação 

– Crede 1 denominado Ceará Científico realizado na Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz 

localizada no município de Eusébio em novembro de 2018. O trabalho completo enviado ao 

evento pode ser visto no Anexo I e o banner apresentado pelos alunos está na figura abaixo. 
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Figura 12: Poster apresentado pelos alunos no Ceará Científico 2018 

 

 Fonte: Elaboração prórpia do autor 
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Pós Teste 

Ao final das aulas da SD, os alunos voltaram a responder um questionário 

avaliativo contendo dez questões de vestibulares do Brasil e do ENEM com exercícios 

relacionados a temática de uma forma geral valendo um ponto cada questão. Esse segundo 

teste apresentava questões diferentes do primeiro, mas respeitando as mesmas temáticas e os 

mesmos níveis de dificuldade das questões. 

O tempo para a realização também foi de 50 minutos e a média de acerto desse 

questionário, em uma escala de 0 a 10 pontos foi de 6,2 sendo que o maior número de acertos 

no teste foram nove questões. O questionário pode ser visto no Anexo J e o Resultado das 

notas obtida pelos aluno no questionário avaliativo final está na figura 13. 

Figura 13: Resultado das notas obtida pelos aluno no questionário avaliativo final 

 

Fonte: Elaboração própria do autor 

De acordo com os dados vistos acima, o resultado da SD aplicada aos alunos da 3ª 

Série do ensino médio foi satisfatória visto o aumento de aproximadamente 93,8% no 

rendimento final dos alunos indo de uma nota inicial média de 3,2 pontos para uma nota final 

média de 6,2 pontos. Apesar da efetiva melhora dos alunos, a SD pode sofrer alterações de 

acordo com as características das turmas e da escola que será aplicada para que seja 

condizente com a realidade de cada escola e com a disponibilidade dos recursos disponível 

para os professores. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve como objetivo verificar e analisar a eficácia da aplicação de 

uma SD sobre o tema SB e como ela pode contribuir para o processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos nas turmas de 3ª Série do Ensino Médio. O tema foi escolhido 

devido à escassez de material que ressalta a importância do SB para a sociedade, relaciona a 

sua deficiência com as suas consequências para o bem-estar físico e social das pessoas, assim 

como importância que o mesmo tem nas avaliações externas ao âmbito escolar. Através da 

aplicação dessa SD, foi possível verificar como esse tema está presente no cotidiano da 

sociedade em geral e é pouco trabalhado de forma conjunta e interdisciplinar nas escolas.  

Durante todos o período do projeto, foram encontradas diversas dificuldades, 

inclusive pela falta de SB na própria escola. Por mais de uma vez, a escola que possui água 

fornecida pela companhia de abastecimento de água da região, sofreu com a falta de água em 

suas dependências. Outro fator que dificultou o andamento foram os constantes problemas 

com o transporte escolar que por várias vezes não cumpriu a sua rota e impossibilitando a 

presença dos alunos em algumas aulas da aplicação da SD. 

A SD foi uma experiência exitosa pois foi desenvolvida e aplicada seguindo 

parâmetros baseados em outros autores, dentre eles Lima (2014) que considera essencial para 

o desenvolvimento de uma SD a utilização de diferentes estratégias didáticas de ensino 

diversificando as metodologias utilizadas na abordagem do tema central. 

Além disso, as atividades utilizadas na SD foram complementares e possuíam 

uma ordem definida estabelecendo assim uma lógica durante o início, meio e fim 

corroborando com os indicativos propostos por Zaballa (1998; 2010) que diz que: “[...] uma 

SD deve conter algumas fases para o seu desenvolvimento e êxito, entre elas:  identificar o 

objeto de estudo; identificar as questões ou problemas dentro da realidade apresentada; 

construção e seleção de esquemas para resolução do problema; identificar os procedimentos a 

serem seguidos de forma eficaz; revisar os conhecimentos; aplicar os procedimentos 

escolhidos”. 

Ainda de acordo com o mesmo autor, outros fatores que influenciam o sucesso de 

uma SD também foram atingidos:  
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- Relações interativas: todas as aulas foram aplicadas de acordo com o nível de 

aprendizado dos alunos, procurando sempre o compartilhamento de conhecimentos entre o 

professor e os alunos e entre os próprios alunos; 

- Organização social da aula: a maioria das aulas forma interativas, possibilitando 

o trabalho em grupo e a aprendizagem cooperativa; 

- Espaço e tempo: as aulas e as atividades foram programadas para ocorrerem 

durante os turnos da escola;  

- Organização dos conteúdos: os conteúdos foram organizados de forma que 

existia uma ligação entre os conteúdos anteriores com os novos conteúdos, sempre buscando 

exemplos e situações do cotidiano e da comunidade local; 

- Materiais curriculares: os exemplos e as situações instigavam os alunos a 

pensarem sobre o cotidiano e sua realidade de forma cooperativa, estimulando o raciocínio e o 

letramento científico;  

- Avaliação: os alunos eram avaliados a cada aula e obtiveram um aumento de 

mais de 93% em comparação ao rendimento inicial ao rendimento final após aplicada a SD. 

A SD proposta está alinhada com as propostas da BNCC visto que engloba as três 

competências específicas da área através da sua diversidade de assuntos que o SB engloba e 

das diferentes metodologias educacionais empregadas durante sua execução. Dessa forma, a 

SD sobre SB aplicada com os alunos da 3ª Série do ensino médio em uma escola pública em 

Caucaia/CE teve sua validade comprovada pois desde sua elaboração e aplicação foram 

observados fatores essenciais durante toda a sua elaboração, levando-se em conta os fatores 

descritos anteriormente. Esta SD pode servir como uma base para ser aplicada em outras 

unidades escolares sempre levando-se em conta diferenças de cada comunidade e realizando 

as modificações e adaptações necessárias as realidades de cada local. 

Apesar das dificuldades encontradas durante a execução desse projeto, foi 

verificado a importância da preparação e elaboração de SD não só abordando o tema SB mas 

para preparação de todo o conteúdo didático. Através da SD é possível desenvolver uma 

metodologia adequada para auxiliar o processo de ensino e aprendizagem fortalecendo as 

práticas desenvolvidas em sala de aula e promovendo uma aprendizagem significativa 

levando-se em conta a educação, a cultura e a sociedade. 
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ANEXO A - LEI 11.445/2007 – DIRETRIZES NACIONAIS PARA O SB 

LEI Nº 11.445, DE 5 DE JANEIRO DE 2007. 

 

Estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico; altera as Leis nos 6.766, de 

19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio 

de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, 

de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei no 

6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras 

providências. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 

 

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

 

Art. 1o Esta Lei estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a 

política federal de saneamento básico. 

 

Art. 2o Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos 

seguintes princípios fundamentais: 

 

I - Universalização do acesso; 

 

II - Integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e 

componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando à 

população o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das 

ações e resultados; 

 

III - Abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo 

dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do 

meio ambiente; 

 

IV - Disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de manejo 

das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio 

público e privado; 

 

LEI 11.445/2007 – DIRETRIZES NACIONAIS PARA O SB; Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm Acessado em 

20/03/2019. 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm
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ANEXO B - EIXOS COGNITIVO E AS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DA 

ÁRES DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS 

 

MATRIZ DE REFERÊNCIA ENEM 

 

EIXOS COGNITIVOS (comuns a todas as áreas de conhecimento) 

I. Dominar linguagens (DL): dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer uso das 

linguagens matemática, artística e científica e das línguas espanhola e inglesa. 

II. Compreender fenômenos (CF): construir e aplicar conceitos das várias áreas do 

conhecimento para a compreensão de fenômenos naturais, de processos histórico-geográficos, 

da produção tecnológica e das manifestações artísticas. 

III. Enfrentar situações-problema (SP): selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados 

e informações representados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar situações-

problema. 

IV. Construir argumentação (CA): relacionar informações, representadas em diferentes 

formas, e conhecimentos disponíveis em situações concretas, para construir argumentação 

consistente. 

V. Elaborar propostas (EP): recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para 

elaboração de propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores humanos 

e considerando a diversidade sociocultural. 

 

Matriz de Referência de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

 

Competência de área 1 – Compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas 

como construções humanas, percebendo seus papéis nos processos de produção e no 

desenvolvimento econômico e social da humanidade. 

• H1 –Reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou 

oscilatórios, relacionando-os a seus usos em diferentes contextos. 

• H2 –Associar a solução de problemas de comunicação, transporte, saúde ou outro, 

com o correspondente desenvolvimento científico e tecnológico. 

• H3 –Confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso 

comum, ao longo do tempo ou em diferentes culturas. 

• H4 –Avaliar propostas de intervenção no ambiente, considerando a qualidade da vida 

humana ou medidas de conservação, recuperação ou utilização sustentável da 

biodiversidade. 

 

Competência de área 2 –Identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às ciências 

naturais em diferentes contextos. 

• H5 –Dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano. 

• H6 –Relacionar informações para compreender manuais de instalação ou utilização de 

aparelhos, ou sistemas tecnológicos de uso comum. 
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• H7 –Selecionar testes de controle, parâmetros ou critérios para a comparação de 

materiais e produtos, tendo em vista a defesa do consumidor, a saúde do trabalhador 

ou a qualidade de vida. 

 

Competência de área 3 –Associar intervenções que resultam em degradação ou conservação 

ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou ações científico-tecnológicos. 

• H8 –Identificar etapas em processos de obtenção, transformação, utilização ou 

reciclagem de recursos naturais, energéticos ou matérias-primas, considerando 

processos biológicos, químicos ou físicos neles envolvidos. 

• H9 –Compreender a importância dos ciclos biogeoquímicos ou do fluxo energia para 

avida, ou da ação de agentes ou fenômenos que podem causar alterações nesses 

processos. 

• H10 –Analisar perturbações ambientais, identificando fontes, transporte e(ou) destino 

dos poluentes ou prevendo efeitos em sistemas naturais, produtivos ou sociais. 

• H11 –Reconhecer benefícios, limitações e aspectos éticos da biotecnologia, 

considerando estruturas e processos biológicos envolvidos em produtos 

biotecnológicos. 

• H12 –Avaliar impactos em ambientes naturais decorrentes de atividades sociais ou 

econômicas, considerando interesses contraditórios. 

 

Competência de área 4 –Compreender interações entre organismos e ambiente, em particular 

aquelas relacionadas à saúde humana, relacionando conhecimentos científicos, aspectos 

culturais e características individuais. 

• H13 –Reconhecer mecanismos de transmissão da vida, prevendo ou explicando a 

manifestação de características dos seres vivos. 

• H14 –Identificar padrões em fenômenos e processos vitais dos organismos, como 

manutenção do equilíbrio interno, defesa, relações com o ambiente, sexualidade, entre 

outros. 

• H15 –Interpretar modelos e experimentos para explicar fenômenos ou processos 

biológicos em qualquer nível de organização dos sistemas biológicos. 

• H16 –Compreender o papel da evolução na produção de padrões, processos biológicos 

ou na organização taxonômica dos seres vivos. 

 

Competência de área 5 –Entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e 

aplicá-los em diferentes contextos. 

• H17 –Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e 

representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto 

discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. 

• H18 –Relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de produtos, sistemas 

ou procedimentos tecnológicos às finalidades a que se destinam. 

• H19 –Avaliar métodos, processos ou procedimentos das ciências naturais que 

contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas de ordem social, econômica ou 

ambiental. 

 

Competência de área 6 –Apropriar-se de conhecimentos da física para, em situações 

problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. 

• H20 –Caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, 

objetos ou corpos celestes. 
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• H21 –Utilizar leis físicas e (ou) químicas para interpretar processos naturais ou 

tecnológicos inseridos no contexto da termodinâmica e(ou) do eletromagnetismo. 

• H22 –Compreender fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e a matéria 

em suas manifestações em processos naturais ou tecnológicos, ou em suas implicações 

biológicas, sociais, econômicas ou ambientais. 

• H23 –Avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação de energia em 

ambientes específicos, considerando implicações éticas, ambientais, sociais e/ou 

econômicas. 

 

Competência de área 7 –Apropriar-se de conhecimentos da química para, em situações 

problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. 

• H24 –Utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar materiais, 

substâncias ou transformações químicas. 

• H25 –Caracterizar materiais ou substâncias, identificando etapas, rendimentos ou 

implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais de sua obtenção ou 

produção. 

• H26 –Avaliar implicações sociais, ambientais e/ou econômicas na produção ou no 

consumo de recursos energéticos ou minerais, identificando transformações químicas 

ou de energia envolvidas nesses processos. 

• H27 –Avaliar propostas de intervenção no meio ambiente aplicando conhecimentos 

químicos, observando riscos ou benefícios. 

 

Competência de área 8 –Apropriar-se de conhecimentos da biologia para, em situações 

problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. 

• H28 –Associar características adaptativas dos organismos com seu modo de vida ou 

com seus limites de distribuição em diferentes ambientes, em especial em ambientes 

brasileiros. 

• H29 –Interpretar experimentos ou técnicas que utilizam seres vivos, analisando 

implicações para o ambiente, a saúde, a produção de alimentos, matérias primas ou 

produtos industriais. 

• H30 –Avaliar propostas de alcance individual ou coletivo, identificando aquelas que 

visam à preservação e a implementação da saúde individual, coletiva ou do ambiente. 
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ANEXO C - QUESTÕES DO ENEM ENVOLVENDO O SANEAMENTO BÁSICO 

 

1998 

PARA AS DUAS QUESTÕES UTILIZE O TEXTO ABAIXO: 

Em uma aula de Biologia, o seguinte texto é apresentado: 

LAGOA AZUL ESTÁ DOENTE 

Os vereadores da pequena cidade de Lagoa Azul estavam discutindo a situação da Saúde no 

Município. A situação era mais grave com relação a três doenças: Doença de Chagas, 

Esquistossomose e Ascaridíase (lombriga).  

Na tentativa de prevenir novos casos, foram apresentadas várias propostas:  

Proposta 1:Promover uma campanha de vacinação. 

Proposta 2:Promover uma campanha de educação da população com relação a noções básicas 

de higiene, incluindo fervura de água. 

Proposta 3:Construir rede de saneamento básico. 

Proposta 4:Melhorar as condições de edificação das moradias e estimular o uso de telas nas 

portas e janelas e mosquiteiros de filó. 

Proposta 5:Realizar campanha de esclarecimento sobre os perigos de banhos nas lagoas. 

Proposta 6:Aconselhar o uso controlado de inseticidas. 

Proposta 7:Drenar e aterrar as lagoas do município. 

01. Em relação à Esquistossomose, a situação é complexa, pois o ciclo de vida do verme que 

causa a doença tem vários estágios, incluindo a existência de um hospedeiro intermediário, 

um caramujo aquático que é contaminado pelas fezes das pessoas doentes.  

Analisando as medidas propostas, o combate à doença terá sucesso se forem implementadas: 

(A) 1 e 6, pois envolvem a eliminação do agente causador da doença e de seu hospedeiro 

intermediário. 

(B) 1 e 4, pois além de eliminarem o agente causador da doença, também previnem o contato 

do transmissor com as pessoas sãs. 

(C) 4 e 6, pois envolvem o extermínio do transmissor da doença. 

(D) 1, 4 e 6, pois atingirão todas as fases do ciclo de vida do agente causador da doença, 

incluindo o seu hospedeiro intermediário. 

(E) 3 e 5, pois prevenirão a contaminação do hospedeiro intermediário pelas fezes das pessoas 

doentes e a contaminação de pessoas sãs por águas contaminadas 
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02. Para o combate da Ascaridíase, a proposta que trará maior benefício social, se 

implementada pela Prefeitura, será: 

(A) 1 

(B) 3 

(C) 4 

(D) 5 

(E) 6 

 

03. Seguem abaixo alguns trechos de uma matéria da revista “Superinteressante”, que 

descreve hábitos de um morador de Barcelona (Espanha), relacionando-os com o consumo de 

energia e efeitos sobre o ambiente. 

I. “Apenas no banho matinal, por exemplo, um cidadão utiliza cerca de 50 litros de água, que 

depois terá que ser tratada. Além disso, a água é aquecida consumindo 1,5 quilowatt-hora 

(cerca de 1,3 milhões de calorias), e para gerar essa energia foi preciso perturbar o ambiente 

de alguma maneira....” 

II. “Na hora de ir para o trabalho, o percurso médio dos moradores de Barcelona mostra que o 

carro libera90 gramas do venenoso monóxido de carbono e 25 gramas de óxidos de nitrogênio 

... Ao mesmo tempo, o carro consome combustível equivalente a 8,9 kwh.” 

III. “Na hora de recolher o lixo doméstico... quase 1 kg por dia. Em cada quilo há 

aproximadamente 240gramas de papel, papelão e embalagens; 80 gramas de plástico; 55 

gramas de metal; 40 gramas de material biodegradável e 80 gramas de vidro.” 

No trecho I, a matéria faz referência ao tratamento necessário à água resultante de um banho.  

As afirmações abaixo dizem respeito a tratamentos e destinos dessa água. Entre elas, a mais 

plausível é a deque a água: 

(A) passa por peneiração, cloração, floculação, filtração e pós-cloração, e é canalizada para os 

rios. 

(B) passa por cloração e destilação, sendo devolvida aos consumidores em condições 

adequadas para ser ingerida. 

(C) é fervida e clorada em reservatórios, onde fica armazenada por algum tempo antes de 

retornar aos consumidores.  

(D) passa por decantação, filtração, cloração e, em alguns casos, por fluoretação, retornando 

aos consumidores. 

(E) não pode ser tratada devido à presença do sabão, por isso é canalizada e despejada em 

rios. 
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1999 

01. A tabela abaixo apresenta dados referentes à mortalidade infantil, à porcentagem de 

famílias de baixa renda com crianças menores de 6 anos e às taxas de analfabetismo das 

diferentes regiões brasileiras e do Brasil como um todo.  

 

Suponha que um grupo de alunos recebeu a tarefa de pesquisar fatores que interferem na 

manutenção da saúde ou no desenvolvimento de doenças. O primeiro grupo deveria colher 

dados que apoiassem a ideia de que combatendo-se agentes biológicos e químicos garante-se 

a saúde. Já o segundo grupo deveria coletar informações que reforçassem a ideia de que a 

saúde de um indivíduo está diretamente relacionada à sua condição socioeconômica.  

Os dados da tabela podem ser utilizados apropriadamente para  

(A) apoiar apenas a argumentação do primeiro grupo.  

(B) apoiar apenas a argumentação do segundo grupo.  

(C) refutar apenas a posição a ser defendida pelo segundo grupo.  

(D) apoiar a argumentação dos dois grupos.  

(E) refutar as posições a serem defendidas pelos dois grupos. 

 

02. Com o uso intensivo do computador como ferramenta de escritório, previu-se o declínio 

acentuado do uso de papel para escrita. No entanto, essa previsão não se confirmou, e o 

consumo de papel ainda é muito grande. O papel é produzido a partir de material vegetal e, 

por conta disso, enormes extensões de florestas já foram extintas, uma parte sendo substituída 

por reflorestamentos homogêneos de uma só espécie (no Brasil, principalmente eucalipto). 

Para evitar que novas áreas de florestas nativas, principalmente as tropicais, sejam destruídas 

para suprir a produção crescente de papel, foram propostas as seguintes ações: 

I. Aumentar a reciclagem de papel, através da coleta seletiva e processamento em usinas. 

II. Reduzir as tarifas de importação de papel. 

III. Diminuir os impostos para produtos que usem papel reciclado. 

Para um meio ambiente global mais saudável, apenas: 

(A)a proposta I é adequada. 
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(B)a proposta II é adequada. 

(C)a proposta III é adequada. 

(D)as propostas I e II são adequadas. 

(E)as propostas I e III são adequadas. 

 

03. Casos de leptospirose crescem na região 

M.P.S. tem 12 anos e está desde janeiro em tratamento de leptospirose. Ela perdeu a 

tranquilidade e encontrou nos ratos, (...), os vilões de sua infância. “Se eu não os matar, eles 

me matam”, diz. Seu medo reflete um dos maiores problemas do bairro: a falta de saneamento 

básico e o acúmulo de lixo... (O Estado de S. Paulo, 31/07/1997) 

Oito suspeitos de leptospirose 

A cidade ficou sob as águas na madrugada de anteontem e, além de 120 desabrigados, as 

inundações estão fazendo outro tipo de vítimas: já há oito suspeitas de casos de leptospirose 

(...) transmitida pela urina de ratos contaminados. (Folha de S. Paulo, 12/02/1999) 

As notícias dos jornais sobre casos de leptospirose estão associadas aos fatos: 

I. Quando ocorre uma enchente, as águas espalham, além do lixo acumulado, todos os dejetos 

dos animais que ali vivem. 

II.O acúmulo de lixo cria ambiente propício para a proliferação dos ratos. 

III.O lixo acumulado nos terrenos baldios e nas margens de rios entope os bueiros e 

compromete o escoamento das águas sem dias de chuva. 

IV. As pessoas que vivem na região assolada pela enchente, entrando em contato com a água 

contaminada, têm grande chance de contrair a leptospirose. 

A sequência de fatos que relaciona corretamente a leptospirose, o lixo, as enchentes e os 

roedores é: 

(A)I, II, III e IV 

(B)I, III, IV e II 

(C)IV, III, II e I 

(D)II, IV, I e III 

(E)II, III, I e IV 
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2000 

01. (Enem 2000) Um dos grandes problemas das regiões urbanas é o acúmulo de lixo sólido e 

sua disposição. Há vários processos para a disposição do lixo, dentre eles aterro sanitário, o 

depósito a céu aberto e a incineração. Cada um deles apresenta vantagens e desvantagens. 

Considere as seguintes vantagens de métodos de disposição do lixo: 

I. diminuição do contato humano direto com o lixo; 

II. produção de adubo para agricultura; 

III. baixo custo operacional do processo; 

IV. redução do volume de lixo. 

A relação correta entre cada um dos processos para a disposição do lixo e as vantagens 

apontadas é: 

(A) I - aterro sanitário; II - depósito a céu aberto; I – Incineração; 

(B) I – aterro sanitário; III – depósito a céu aberto; IV – Incineração; 

(C) II – aterro sanitário; IV – depósito a céu aberto; I – Incineração; 

(D) II – aterro sanitário; I – depósito a céu aberto; IV – Incineração; 

(E) III – aterro sanitário; II – depósito a céu aberto; I – Incineração; 

 

02. Encontram-se descritas a seguir algumas das características das águas que servem três 

diferentes regiões.  

Região I - Qualidade da água pouco comprometida por cargas poluidoras, casos isolados de 

mananciais comprometidos por lançamento de esgotos; assoreamento de alguns mananciais.  

Região II - Qualidade comprometida por cargas poluidoras urbanas e industriais; área sujeita a 

inundações; exportação de carga poluidora para outras unidades hidrográficas.  

Região III - Qualidade comprometida por cargas poluidora domésticas e industriais e por 

lançamento de esgotos; problemas isolados de inundação, uso da água para irrigação.  

De acordo com essas características, pode-se concluir que:  

(A) a região I é de alta densidade populacional, com pouca ou nenhuma estação de tratamento 

de esgoto.  

(B) na região I ocorrem tanto atividades agrícolas como industriais, com práticas agrícolas 

que estão evitando a erosão do solo.  

(C) a região II tem predominância de atividade agrícola, muitas pastagens e parque industrial 

inexpressivo.  

(D) na região III ocorrem tanto atividades agrícolas como industriais, com pouca ou nenhuma 

estação de tratamento de esgotos.  
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(E) a região III é de intensa concentração industrial e urbana, com solo impermeabilizado e 

com amplo tratamento de esgotos. 

 

2001 

01. A possível escassez de água é uma das maiores preocupações da atualidade, considerada 

por alguns especialistas como o desafio maior do novo século. No entanto, tão importante 

quanto aumentar a oferta é investir na preservação da qualidade e no reaproveitamento da 

água de que dispomos hoje. 

A ação humana tem provocado algumas alterações quantitativas e qualitativas da água: 

I. Contaminação de lençóis freáticos. 

II. Diminuição da umidade do solo. 

III. Enchentes e inundações. 

Pode-se afirmar que as principais ações humanas associadas às alterações I, II e III são, 

respectivamente: 

(A) uso de fertilizantes e aterros sanitários / lançamento de gases poluentes / canalização de 

córregos e rios. 

(B) lançamento de gases poluentes / lançamento de lixo nas ruas / construção de aterros 

sanitários. 

(C) uso de fertilizantes e aterros sanitários / desmatamento/impermeabilização do solo urbano. 

(C) lançamento de lixo nas ruas / uso de fertilizantes / construção de aterros sanitários. 

(E) construção de barragens / uso de fertilizantes / construção de aterros sanitários. 

 

02. Algumas medidas podem ser propostas com relação aos problemas da água. 

I. Represamento de rios e córregos próximo às cidades de maior porte. 

II. Controle da ocupação urbana, especialmente em torno dos mananciais. 

III. Proibição do despejo de esgoto industrial e doméstico sem tratamento nos rios e represas. 

IV. Transferência de volume de água entre bacias hidrográficas para atender as cidades que já 

apresentam alto grau de poluição em seus mananciais. 

As duas ações que devem ser tratadas como prioridades para a preservação da qualidade dos 

recursos hídricos são: 

(A) I e II. 

(B) I e IV. 

(C) II e III. 

(D) II e IV. 
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(E) III e IV 

 

2002 

01. Segundo uma organização mundial de estudos ambientais, em 2025, duas de cada três 

pessoas viverão situações de carência de água, caso não haja mudanças no padrão atual de 

consumo do produto. 

Uma alternativa adequada e viável para prevenir a escassez, considerando-se a 

disponibilidade global, seria: 

(A) desenvolver processos de reutilização da água. 

(B) explorar leitos de água subterrânea. 

(C) ampliar a oferta de água, captando-a em outros rios. 

(D) captar águas pluviais. 

(E) importar água doce de outros estados. 

 

2003 

01. A falta de água doce no Planeta será, possivelmente, um dos mais graves problemas deste 

século. Prevê-se que, nos próximos vinte anos, a quantidade de água doce disponível para 

cada habitante será drasticamente reduzida.  

Por meio de seus diferentes usos e consumos, as atividades humanas interferem no ciclo da 

água, alterando  

(A) a quantidade total, mas não a qualidade da água disponível no Planeta.  

(B) a qualidade da água e sua quantidade disponível para o consumo das populações.  

(C) a qualidade da água disponível, apenas no subsolo terrestre.  

(D) apenas a disponibilidade de água superficial existente nos rios e lagos.  

(E) o regime de chuvas, mas não a quantidade de água disponível no Planeta. 

 

02. Considerando a riqueza dos recursos hídricos brasileiros, uma grave crise de água em 

nosso país poderia ser motivada por:  

(A) reduzida área de solos agricultáveis.  

(B) ausência de reservas de águas subterrâneas.  

(C) escassez de rios e de grandes bacias hidrográficas.  

(D) falta de tecnologia para retirar o sal da água do mar.  

(E) degradação dos mananciais e desperdício no consumo. 
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03. Considerando os custos e a importância da preservação dos recursos hídricos, uma 

indústria decidiu purificar parte da água que consome para reutilizá-la no processo industrial. 

De uma perspectiva econômica e ambiental, a iniciativa é importante porque esse processo  

(A) permite que toda água seja devolvida limpa aos mananciais.  

(B) diminui a quantidade de água adquirida e comprometida pelo uso industrial.  

(C) reduz o prejuízo ambiental, aumentando o consumo de água.  

(D) torna menor a evaporação da água e mantém o ciclo hidrológico inalterado.  

(E) recupera o rio onde são lançadas as águas utilizadas. 

 

04. A caixinha utilizada em embalagens como as de leite “longa vida” é chamada de “tetra 

brick”, por ser composta de quatro camadas de diferentes materiais, incluindo alumínio e 

plástico, e ter a forma de um tijolo (brick, em inglês). Esse material, quando descartado, pode 

levar até cem anos para se decompor. Considerando os impactos ambientais, seria mais 

adequado  

(A) utilizar soda cáustica para amolecer as embalagens e só então descartá-las.  

(B) promover a coleta seletiva, de modo a reaproveitar as embalagens para outros fins.  

(C) aumentar a capacidade de cada embalagem, ampliando a superfície de contato com o ar 

para sua decomposição. 

(D) constituir um aterro específico de embalagens “tetra brick”, acondicionadas de forma a 

reduzir seu volume. 

(E) proibir a fabricação de leite “longa vida”, considerando que esse tipo de embalagem não é 

adequado para conservar o produto.  

 

05. Um grupo de estudantes, saindo de uma escola, observou uma pessoa catando latinhas de 

alumínio jogadas na calçada. Um deles considerou curioso que a falta de civilidade de quem 

deixa lixo pelas ruas acaba sendo útil para a subsistência de um desempregado. Outro 

estudante comentou o significado econômico da sucata recolhida, pois ouvira dizer que a 

maior parte do alumínio das latas estaria sendo reciclada.  

Tentando sintetizar o que estava sendo observado, um terceiro estudante fez três anotações, 

que apresentou em aula no dia seguinte:  

I. A catação de latinhas é prejudicial à indústria de alumínio;  

II. A situação observada nas ruas revela uma condição de duplo desequilíbrio: do ser humano 

com a natureza e dos seres humanos entre si;  

III. Atividades humanas resultantes de problemas sociais e ambientais podem gerar reflexos 

(refletir) na economia.  
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Dessas afirmações, você tenderia a concordar, apenas, com  

(A) I e II  

(B) I e III  

(C) II e III  

(D) II  

(E) III 

 

06. Os gases liberados pelo esterco e por alimentos em decomposição podem conter sulfeto de 

hidrogênio (H2S), gás com cheiro de ovo podre, que é tóxico para muitos seres vivos.  

Com base em tal fato, foram feitas as seguintes afirmações:  

I. Gases tóxicos podem ser produzidos em processos naturais;  

II. Deve-se evitar o uso de esterco como adubo porque polui o ar das zonas rurais; 

III. Esterco e alimentos em decomposição podem fazer parte no ciclo natural do enxofre (S).  

Está correto, apenas, o que se afirma em  

(A) I  

(B) II  

(C) III  

(D) I e III  

(E) II e III 

 

2004 

 

01. Algumas doenças que, durante várias décadas do século XX, foram responsáveis pelas 

maiores percentagens das mortes no Brasil, não são mais significativas neste início do século 

XXI. No entanto, aumentou o percentual de mortalidade devida a outras doenças, conforme se 

pode observar no diagrama: 
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No período considerado no diagrama, deixaram de ser predominantes, como causas de morte, 

as doenças 

(A) infecto-parasitárias, eliminadas pelo êxodo rural que ocorreu entre 1930 e 1940.    

(B) infecto-parasitárias, reduzidas por maior saneamento básico, vacinas e antibióticos.    

(C) digestivas, combatidas pelas vacinas, vermífugos, novos tratamentos e cirurgias.    

(D) digestivas, evitadas graças à melhoria do padrão alimentar do brasileiro.    

(E) respiratórias, contidas pelo melhor controle da qualidade do ar nas grandes cidades.   

 

02. A necessidade de água tem tornado cada vez mais importante a reutilização planejada 

desse recurso. Entretanto, os processos de tratamento de águas para seu reaproveitamento nem 

sempre as tornam potáveis, o que leva a restrições em sua utilização. Assim, dentre os 

possíveis empregos para a denominada “água de reuso”, recomenda-se  

(A) o uso doméstico, para preparo de alimentos.  

(B) o uso em laboratórios, para a produção de fármacos.  

(C) o abastecimento de reservatórios e mananciais.  

(D) o uso individual, para banho e higiene pessoal.  

(E) o uso urbano, para lavagem de ruas e áreas públicas. 

 

03. No verão de 2000 foram realizadas, para análise, duas coletas do lixo deixado pelos 

frequentadores em uma praia no litoral brasileiro. O lixo foi pesado, separado e classificado. 

Os resultados das coletas feitas estão na tabela a seguir. 
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Embora fosse grande a venda de bebidas em latas nessa praia, não se encontrou a quantidade 

esperada dessas embalagens no lixo coletado, o que foi atribuído à existência de um bom 

mercado para a reciclagem de alumínio. Considerada essa hipótese, para reduzir o lixo nessa 

praia, a iniciativa que mais diretamente atende à variedade de interesses envolvidos, 

respeitando a preservação ambiental, seria 

(A) proibir o consumo de bebidas e de outros alimentos nas praias. 

(B) realizar a coleta de lixo somente no período noturno. 

(C) proibir a comercialização apenas de produtos com embalagem. 

(D) substituir embalagens plásticas por embalagens de vidro. 

(E) incentivar a reciclagem de plásticos, estimulando seu recolhimento. 

 

04. Um rio que é localmente degradado por dejetos orgânicos nele lançados pode passar por 

um processo de autodepuração. No entanto, a recuperação depende, entre outros fatores, da 

carga de dejetos recebida, da extensão e do volume do rio. Nesse processo, a distribuição das 

populações de organismos consumidores e decompositores varia, conforme mostra o 

esquema: 

 

Com base nas informações fornecidas pelo esquema, são feitas as seguintes considerações 

sobre o processo de depuração do rio: 

I. a vida aquática superior pode voltar a existir a partir de uma certa distância do ponto de 

lançamento dos dejetos; 

http://2.bp.blogspot.com/-bSSdXvXTkX0/Ugev1H26jlI/AAAAAAAAAao/WGrmLQbCh4w/s1600/biologia.enem.209.gif
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II. os organismos decompositores são os que sobrevivem onde a oferta de oxigênio é baixa ou 

inexistente e a matéria orgânica é abundante; 

III. as comunidades biológicas, apesar da poluição, não se alteram ao longo do processo de 

recuperação. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) III, apenas. 

(D) I e lI, apenas. 

(E) I, II e III. 

 

2005 

01. Os plásticos, por sua versatilidade e menor custo relativo, têm seu uso cada vez mais 

crescente. Da produção anual brasileira de cerca de 2,5 milhões de toneladas, 40% destinam-

se à indústria de embalagens. Entretanto, este crescente aumento de produção e consumo 

resulta em lixo que só se reintegra ao ciclo natural ao longo de décadas ou mesmo de séculos.  

Para minimizar esse problema uma ação possível e adequada é  

(A) proibir a produção de plásticos e substituí-los por materiais renováveis como os metais.  

(B) incinerar o lixo de modo que o gás carbônico e outros produtos resultantes da combustão 

voltem aos ciclos naturais.  

(C) queimar o lixo para que os aditivos contidos na composição dos plásticos, tóxicos e não 

degradáveis sejam diluídos no ar.  

(D) estimular a produção de plásticos recicláveis para reduzir a demanda de matéria prima 

não renovável e o acúmulo de lixo.  

(E) reciclar o material para aumentar a qualidade do produto e facilitar a sua comercialização 

em larga escala. 

 

02. Moradores de três cidades, aqui chamadas de X, Y e Z, foram indagados quanto aos tipos 

de poluição que mais afligiam as suas áreas urbanas. Nos gráficos abaixo estão representadas 

as porcentagens de reclamações sobre cada tipo de poluição ambiental. 
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Gráficos com as principais reclamações sobre a poluição nas cidades X, Y e Z 

Considerando a queixa principal dos cidadãos de cada cidade, a primeira medida de combate à 

poluição em cada uma delas seria, respectivamente: 

  x y z 

a) Manejamento de lixo Esgotamento sanitário Controle de emissão de gases 

b) 
Controle de despejo 

industrial 
Manejamento de lixo Controle de emissão de gases 

c) Manejamento de lixo Esgotamento sanitário 
Controle de despejo 

industrial 

d) Controle de emissão de gases 
Controle de despejo 

industrial 
Esgotamento sanitário 

e) 
Controle de despejo 

industrial 
Manejamento de lixo Esgotamento sanitário 

 

 

2006 

01. À produção industrial de celulose e de papel estão associados alguns problemas 

ambientais. Um exemplo são os odores característicos dos compostos voláteis de enxofre 

(mercaptanas) que se formam durante a remoção da lignina da principal matéria-prima para a 

obtenção industrial das fibras celulósicas que formam o papel: a madeira. É nos estágios de 

branqueamento que se encontra um dos principais problemas ambientais causados pelas 

indústrias de celulose. Reagentes como cloro e hipoclorito de sódio reagem com a lignina 

residual, levando à formação de compostos organoclorados. Esses compostos, presentes na 

água industrial, despejada em grande quantidade nos rios pelas indústrias de papel, não são 

biodegradáveis e acumulam-se nos tecidos vegetais e animais, podendo levar a alterações 

genéticas. Celênia P. Santos et al. Papel: como se fabrica?In: Química nova na escola, n.° 14, 

nov./2001, p. 3-7 (com adaptações).  

Para se diminuírem os problemas ambientais decorrentes da fabricação do papel, é 

recomendável  

(A) a criação de legislação mais branda, a fim de favorecer a fabricação de papel 

biodegradável.  

(B)a diminuição das áreas de reflorestamento, com o intuito de reduzir o volume de madeira 

utilizado na obtenção de fibras celulósicas.  
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(C)a distribuição de equipamentos de desodorização à população que vive nas adjacências de 

indústrias de produção de papel.  

(D)o tratamento da água industrial, antes de retorná-la aos cursos d’água, com o objetivo de 

promover a degradação dos compostos orgânicos solúveis.  

(E)o recolhimento, por parte das famílias que habitam as regiões circunvizinhas, dos resíduos 

sólidos gerados pela indústria de papel, em um processo de coleta seletiva de lixo. 

 

02. A tabela a seguir apresenta dados relativos a cinco países. 

 

 Com base nessas informações, infere-se que 

(A) a educação tem relação direta com a saúde, visto que e menor a mortalidade de filhos 

cujas mães possuem maior nível de escolaridade, mesmo em países onde o saneamento básico 

e precário. 

(B) o nível de escolaridade das mães tem influência na saúde dos filhos, desde que, no pais 

em que eles residam, o abastecimento de água favoreça, pelo menos, 50% da população. 

(C) a intensificação da educação de jovens e adultos e a ampliação do saneamento básico são 

medidas suficientes para se reduzir a zero a mortalidade infantil. 

(D) mais crianças são acometidas pela diarreia no país III do que no país II. 

(E) a taxa de mortalidade infantil e diretamente proporcional ao nível de escolaridade das 

mães e independe das condições sanitárias básicas. 

 

2007 

01. Quanto mais desenvolvida é uma nação, mais lixo cada um de seus habitantes produz. 

Além de o progresso elevar o volume de lixo, ele também modifica a qualidade do material 

despejado. Quando a sociedade progride, ela troca a televisão, o computador, compra mais 

brinquedos e aparelhos eletrônicos. Calcula-se que 700 milhões de aparelhos celulares já 

foram jogados fora em todo o mundo. O novo lixo contém mais mercúrio, chumbo, alumínio 

e bário. Abandonado nos lixões, esse material se deteriora e vaza. As substâncias liberadas 
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infiltram-se no solo e podem chegar aos lençóis freáticos ou a rios próximos, espalhando-se 

pela água. Anuário Gestão Ambiental 2007, p. 47-8 (com adaptações).  

A respeito da produção de lixo e de sua relação com o ambiente, é correto afirmar que  

(A) as substâncias químicas encontradas no lixo levam, frequentemente, ao aumento da 

diversidade de espécies e, portanto, ao aumento da produtividade agrícola do solo.  

(B) o tipo e a quantidade de lixo produzido pela sociedade independem de políticas de 

educação que proponham mudanças no padrão de consumo.  

(C) a produção de lixo é inversamente proporcional ao nível de desenvolvimento econômico 

das sociedades.  

(D) o desenvolvimento sustentável requer controle e monitoramento dos efeitos do lixo sobre 

espécies existentes em cursos d’água, solo e vegetação.  

(E) o desenvolvimento tecnológico tem elevado a criação de produtos descartáveis, o que 

evita a geração de lixo e resíduos químicos. 

 

02. O artigo 1.º da Lei Federal n.º 9.433/1997 (Lei das Águas) estabelece, entre outros, os 

seguintes fundamentos:  

I. a água é um bem de domínio público; 

II. a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;  

III. em situações de escassez, os usos prioritários dos recursos hídricos são o consumo 

humano e a dessedentação de animais;  

IV. a   gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas.  

Considere que um rio nasça em uma fazenda cuja única atividade produtiva seja a lavoura 

irrigada de  milho  e  que   a   companhia   de   águas   do   município   em   que   se   encontra  

a  fazenda  colete  água  desse  rio  para  abastecer  a  cidade.  Considere, ainda, que, durante 

uma estiagem, o  volume  de  água  do  rio  tenha  chegado  ao  nível  crítico,  tornando-se 

insuficiente para garantir o consumo humano e a atividade agrícola mencionada.   

Nessa situação, qual das medidas abaixo estaria de acordo com o artigo 1.º da Lei das Águas?   

(A) Manter a irrigação da lavoura, pois a água do  rio  pertence ao dono da fazenda.   

(B) Interromper a irrigação da lavoura, para se garantir  o  abastecimento de água para 

consumo humano.  

(C) Manter o fornecimento de água apenas para  aqueles  que pagam mais, já que a água é 

bem dotado de valor econômico.   

(D) Manter o fornecimento de água tanto para a  lavoura  quanto  para  o  consumo  humano,  

até  o  esgotamento  do rio.  

(E) Interromper o fornecimento de água para  a  lavoura  e  para  o  consumo  humano,  a  fim  

de  que  a  água  seja  transferida para outros rios. 

 

2009 

01. Cerca de 1% do lixo urbano é constituído por resíduos sólidos contendo elementos 

tóxicos. Entre esses elementos estão metais pesados como o cádmio, o chumbo e o mercúrio, 

componentes de pilhas e baterias, que são perigosos à saúde humana e ao meio ambiente. 

Quando descartadas em lixos comuns, pilhas e baterias, vão para aterros sanitários ou lixões a 

céu aberto, e o vazamento de seus componentes contamina o solo, os rios e o lençol freático, 
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atingindo a flora e a fauna. Por serem bi acumulativos e não biodegradáveis, esses metais 

chegam de forma acumulada aos seres humanos, por meio da cadeia alimentar. A legislação 

vigente (Resolução CONAMA no 257/1999) regulamenta o destino de pilhas e baterias após 

seu esgotamento energético e determina aos fabricantes e/ou importadores a quantidade 

máxima permitida desses metais em cada tipo de pilha/bateria, porém o problema ainda 

persiste. Disponível em: http://www.mma.gov.br. Acesso em: 11 jul. 2009 (adaptado).  

Uma medida que poderia contribuir para acabar definitivamente com o problema da poluição 

ambiental por metais pesados relatado no texto seria  

(A) deixar de consumir aparelhos elétricos que utilizem pilha ou bateria como fonte de 

energia.  

(B) usar apenas pilhas ou baterias recarregáveis e de vida útil longa e evitar ingerir alimentos 

contaminados, especialmente peixes.  

(C) devolver pilhas e baterias, após o esgotamento da energia armazenada, à rede de 

assistência técnica especializada para repasse a fabricantes e/ou importadores.  

(D) criar nas cidades, especialmente naquelas com mais de 100 mil habitantes, pontos 

estratégicos de coleta de baterias e pilhas, para posterior repasse a fabricantes e/ou 

importadores.  

(E) exigir que fabricantes invistam em pesquisa para a substituição desses metais tóxicos por 

substâncias menos nocivas ao homem e ao ambiente, e que não sejam bi acumulativas. 

 

02. O lixo orgânico de casa – constituído de restos de verduras, frutas, legumes, cascas de 

ovo, aparas de grama, entre outros –, se for depositado nos lixões, pode contribuir para o 

aparecimento de animais e de odores indesejáveis. Entretanto, sua reciclagem gera um 

excelente adubo orgânico, que pode ser usado no cultivo de hortaliças, frutíferas e plantas 

ornamentais. A produção do adubo ou composto orgânico se dá por meio da compostagem, 

um processo simples que requer alguns cuidados especiais. O material que é acumulado 

diariamente em recipientes próprios deve ser revirado com auxílio de ferramentas adequadas, 

semanalmente, de forma a homogeneizá-lo. É preciso também umedecê-lo periodicamente. O 

material de restos de capina pode ser intercalado entre uma camada e outra de lixo da cozinha. 

Por meio desse método, o adubo orgânico estará pronto em aproximadamente dois a três 

meses. Como usar o lixo orgânico em casa? Ciência Hoje, v. 42, jun. 2008 (adaptado).  

Suponha que uma pessoa, desejosa de fazer seu próprio adubo orgânico, tenha seguido o 

procedimento descrito no texto, exceto no que se refere ao umedecimento periódico do 

composto. Nessa situação: 

(A) o processo de compostagem iria produzir intenso mau cheiro.  

(B) o adubo formado seria pobre em matéria orgânica que não foi transformada em composto.  

(C) a falta de água no composto vai impedir que microrganismos decomponham a matéria 

orgânica.  

(D) a falta de água no composto iria elevar a temperatura da mistura, o que resultaria na perda 

de nutrientes essenciais.  
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(E) apenas microrganismos que independem de oxigênio poderiam agir sobre a matéria 

orgânica e transformá-la em adubo. 

 

2010 

01. Os lixões são o pior tipo de disposição final dos resíduos sólidos de uma cidade, 

representando um grave problema ambiental e de saúde pública. Nesses locais, o lixo é jogado 

diretamente no solo e a céu aberto, sem nenhuma norma de controle, o que causa, entre outros 

problemas, a contaminação do solo e das águas pelo chorume (líquido escuro com alta carga 

poluidora, proveniente da decomposição da matéria orgânica presente no lixo). RICARDO, 

B.; CANPANILLI, M. Almanaque Brasil Socioambiental 2008. São Paulo, Instituto 

Socioambiental, 2007. 

Considere um município que deposita os resíduos sólidos produzidos por sua população em 

um lixão. Esse procedimento é considerado um problema de saúde pública porque os lixões 

(A) causam problemas respiratórios, devido ao mau cheiro que provém da decomposição. 

(B) são locais propícios à proliferação de vetores de doenças, além de contaminarem o solo e 

as águas. 

(C) provocam o fenômeno da chuva ácida, devido aos gases oriundos da decomposição da 

matéria orgânica. 

(D) são instalados próximos ao centro das cidades, afetando toda a população que circula 

diariamente na área. 

(E) são responsáveis pelo desaparecimento das nascentes na região onde são instalados, o que 

leva à escassez de água. 

 

02. O despejo de dejetos de esgotos domésticos e industriais vem causando sérios problemas 

aos rios brasileiros. Esses poluentes são ricos em substâncias que contribuem para a 

eutrofização de ecossistemas, que é um enriquecimento da água por nutrientes, o que provoca 

um grande crescimento bacteriano e, por fim, pode promover escassez de oxigênio. 

Uma maneira de evitar a diminuição da concentração de oxigênio no ambiente é: 

(A) Aquecer as águas dos rios para aumentar a velocidade de decomposição dos dejetos. 

(B) Retirar do esgoto os materiais ricos em nutrientes para diminuir a sua concentração nos 

rios. 

(C) Adicionar bactérias anaeróbicas às águas dos rios para que elas sobrevivam mesmo sem 

oxigênio. 

(D) Substituir produtos não degradáveis por biodegradáveis para que as bactérias possam 

utilizar os nutrientes. 

(E) Aumentar a solubilidade dos dejetos no esgoto para que os nutrientes fiquem mais 

acessíveis às bactérias. 
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03. O lixão que recebia 130 toneladas de lixo e contaminava a região com seu chorume 

(líquido derivado da decomposição de compostos orgânicos) foi recuperado, transformando-

se em um aterro sanitário controlado, mudando a qualidade de vida e a paisagem e 

proporcionando condições dignas de trabalho para os que dele subsistiam. Revista Promoção 

da Saúde da Secretaria de Políticas da Saúde. Ano 1, nº 4, dez. 2000 (adaptado). 

Quais procedimentos técnicos tornam o aterro sanitário mais vantajoso que o lixão, em 

relação às problemáticas abordadas no texto? 

(A) O lixo é recolhido e incinerado pela combustão a altas temperaturas. 

(B) O lixo hospitalar é separado para ser enterrado e sobre ele, colocada cal virgem. 

(C) O lixo orgânico e inorgânico é encoberto, e o chorume canalizado para ser tratado e 

neutralizado. 

(D) O lixo orgânico é completamente separado do lixo inorgânico, evitando a formação de 

chorume. 

(E) O lixo industrial é separado e acondicionado de forma adequada, formando uma bolsa de 

resíduos. 

 

2011 

01. Como os combustíveis energéticos, as tecnologias da informação são, hoje em dia, 

indispensáveis em todos os setores econômicos. Através delas, um maior número de 

produtores é capaz de inovar e a obsolescência de bens e serviços se acelera. Longe de 

estender a vida útil dos equipamentos e a sua capacidade de reparação, o ciclo de vida desses 

produtos diminui, resultando em maior necessidade de matéria-prima para a fabricação de 

novos. GROSSARD, C. Le Monde Diplomatique Brasil. Ano 3, nº 36, 2010 (adaptado). 

A postura consumista de nossa sociedade indica a crescente produção de lixo, principalmente 

nas áreas urbanas, o que, associado a modos incorretos de deposição, 

(A) provoca a contaminação do solo e do lençol freático, ocasionando assim graves problemas 

socioambientais, que se adensarão com a continuidade da cultura do consumo desenfreado. 

(B) produz efeitos perversos nos ecossistemas, que são sanados por cadeias de organismos 

decompositores que assumem o papel de eliminadores dos resíduos depositados em lixões. 

(C) multiplica o número de lixões a céu aberto, considerados atualmente a ferramenta capaz 

de resolver de forma simplificada e barata o problema de deposição de resíduos nas grandes 

cidades. 

(D) estimula o empreendedorismo social, visto que um grande número de pessoas, os 

catadores, têm livre acesso aos lixões, sendo assim incluídos na cadeia produtiva dos resíduos 

tecnológicos. 
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(E) possibilita a ampliação da quantidade de rejeitos que podem ser destinados a associações e 

cooperativas de catadores de materiais recicláveis, financiados por instituições da sociedade 

civil ou pelo poder público.  

 

02. Para evitar o desmatamento da Mata Atlântica nos arredores da cidade de Amargosa, no 

Recôncavo da Bahia, o Ibama tem atuado no sentido de fiscalizar, entre outras, as pequenas 

propriedades rurais que dependem da lenha proveniente das matas para a produção da farinha 

de mandioca, produto típico da região. Com isso, pequenos produtores procuram alternativas 

como o gás de cozinha, o que encarece a farinha. 

Uma alternativa viável, em curto prazo, para os produtores de farinha em Amargosa, que não 

cause danos à Mata Atlântica nem encareça o produto é a 

(A) construção, nas pequenas propriedades, de grandes fornos elétricos para torrar a 

mandioca. 

(B) plantação, em suas propriedades, de árvores para serem utilizadas na produção de lenha. 

(C) permissão, por parte do Ibama, da exploração da Mata Atlântica apenas pelos pequenos 

produtores. 

(D) construção de biodigestores, para a produção de gás combustível a partir de resíduos 

orgânicos da região. 

(E) coleta de carvão de regiões mais distantes, onde existe menor intensidade de fiscalização 

do Ibama. 

 

03. Belém é cercada por 39 ilhas, e suas populações convivem com ameaças de doenças. O 

motivo, apontado por especialistas, é a poluição da água do rio, principal fonte de 

sobrevivência dos ribeirinhos. A diarreia é frequente nas crianças e ocorre como consequência 

da falta de saneamento básico, já que a população não tem acesso à água de boa qualidade. 

Como não há água potável, a alternativa é consumir a do rio. O Liberal. 8 jul. 2008. 

Disponível em: http://www.oliberal.com.br. 

O procedimento adequado para tratar a água dos rios, a fim de atenuar os problemas de saúde 

causados por microrganismos a essas populações ribeirinhas é a 

(A) filtração. 

(B) cloração. 

(C) coagulação. 

(D) fluoretação. 

(E) decantação. 

 

04. Um dos processos usados no tratamento do lixo é a incineração, que apresenta vantagens e 

desvantagens. Em São Paulo, por exemplo, o lixo é queimado a altas temperaturas e parte da 
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energia liberada é transformada em energia elétrica. No entanto, a incineração provoca a 

emissão de poluentes na atmosfera.  

Uma forma de minimizar a desvantagem da incineração, destacada no texto, é 

(A) aumentar o volume do lixo incinerado para aumentar a produção de energia elétrica. 

(B) fomentar o uso de filtros nas chaminés dos incineradores para diminuir a poluição do ar 

(C) aumentar o volume do lixo para baratear os custos operacionais relacionados ao processo. 

(D) fomentar a coleta seletiva de lixo nas cidades para aumentar o volume de lixo incinerado. 

(E) diminuir a temperatura de incineração do lixo para produzir maior quantidade de energia 

elétrica. 

 

2012 

01. O uso da água aumenta de acordo com as necessidades da população no mundo. Porém, 

diferentemente do que se possa imaginar, o aumento do consumo de água superou em duas 

vezes o crescimento populacional durante o século XX. TEIXEIRA, W. et al. Decifrando a 

Terra. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 2009. 

Uma estratégia socioespacial que pode contribuir para alterar a lógica de uso da água 

apresentada no texto é a 

(A) ampliação de sistemas de reutilização hídrica. 

(B) expansão da irrigação por aspersão das lavouras. 

(C) intensificação do controle do desmatamento de florestas. 

(D) adoção de técnicas tradicionais de produção. 

(E) criação de incentivos fiscais para o cultivo de produtos orgânicos. 

 

02. Medidas de saneamento básico são fundamentais no processo de promoção de saúde e 

qualidade de vida da população. Muitas vezes, a falta de saneamento está relacionada com o 

aparecimento de várias doenças. Nesse contexto, um paciente dá entrada em um pronto 

atendimento relatando que há 30 dias teve contato com águas de enchente. Ainda informa que 

nesta localidade não há rede de esgoto e drenagem de águas pluviais e que a coleta de lixo é 

inadequada. Ele apresenta os seguintes sintomas: febre, dor de cabeça e dores musculares. 

Disponível em: http://portal.saude.gov.br. Acesso em: 27 fev. 2012 (adaptado). 

Relacionando os sintomas apresentados com as condições sanitárias da localidade, há 

indicações de que o paciente apresenta um caso de 

(A) difteria. 

(B) botulismo. 

(C) tuberculose. 
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(D) leptospirose. 

(E) meningite meningocócica. 

 

03. Para diminuir o acúmulo de lixo e o desperdício de materiais de valor econômico e, assim, 

reduzir a exploração de recursos naturais, adotou-se, em escala internacional, a política dos 

três erres: Redução, Reutilização e Reciclagem. 

Um exemplo de reciclagem é a utilização de 

(A) garrafas de vidro retornáveis para cerveja ou refrigerante. 

(B) latas de alumínio como material para fabricação de lingotes. 

(C) sacos plásticos de supermercado como acondicionantes de lixo caseiro. 

(D) embalagens plásticas vazias e limpas para acondicionar outros alimentos. 

(E) garrafas PET recortadas em tiras para fabricação de cerdas de vassouras. 

 

2013 

01. Entre as substâncias usadas para o tratamento de água está o sulfato de alumínio que, em 

meio alcalino, forma partículas em suspensão na água, às quais as impurezas presentes no 

meio se aderem. 

O método de separação comumente usado para retirar o sulfato de alumínio com as impurezas 

aderidas é a 

(A) flotação. 

(B) levigação. 

(C) ventilação. 

(D) peneiração. 

(E) centrifugação. 

 

2014 

01. A preservação da sustentabilidade do recurso natural exposto pressupõe 
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(A) impedir a perfuração de poços.   

(B) coibir o uso pelo setor residencial. 

(C) substituir as leis ambientais vigentes. 

(D) reduzir o contingente populacional na área. 

(E) introduzir a gestão participativa entre os municípios. 

 

02. Para impedir a contaminação microbiana do suprimento de água, deve-se eliminar as 

emissões de efluentes e, quando necessário, tratá-lo com desinfetante. O ácido hipocloroso 

(HClO), produzido pela reação entre cloro e água, é um dos compostos mais empregados 

como desinfetante. Contudo, ele não atua somente como oxidante, mas também como um 

ativo agente de cloração. A presença de matéria orgânica dissolvida no suprimento de água 

clorada pode levar à formação de clorofórmio (CHCl3) e outras espécies orgânicas cloradas 

tóxicas. SPIRO. T. G.; STIGLlANI. W. M. Química ambiental. São Paulo: Pearson. 2009 

(adaptado). 

Visando eliminar da água o clorofórmio e outras moléculas orgânicas, o tratamento adequado 

é a 

(A) filtração, com o uso de filtros de carvão ativo. 

(B) fluoretação, pela adição de fluoreto de sódio. 

(C) coagulação, pela adição de sulfato de alumínio. 

(D) correção do pH, pela adição de carbonato de sódio. 

(E) floculação, em tanques de concreto com a água em movimento. 

 

03. O potencial brasileiro para transformar lixo em energia permanece subutilizado — apenas 

pequena parte dos resíduos brasileiros é utilizada para gerar energia. Contudo, bons exemplos 

são os aterros sanitários, que utilizam a principal fonte de energia ali produzida. Alguns 

aterros vendem créditos de carbono com base no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

(MDL), do Protocolo de Kyoto. Essa fonte de energia subutilizada, citada no texto, é o 

(A) etanol, obtido a partir da decomposição da matéria orgânica por bactérias. 

(B) gás natural, formado pela ação de fungos decompositores da matéria orgânica. 

(C) óleo de xisto, obtido pela decomposição da matéria orgânica pelas bactérias anaeróbias. 

(D) gás metano, obtido pela atividade de bactérias anaeróbias na decomposição da matéria 

orgânica. 

(E) gás liquefeito de petróleo, obtido pela decomposição de vegetais presentes nos restos de 

comida. 
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2015 

01. A indústria têxtil utiliza grande quantidade de corantes no processo de tingimento dos 

tecidos. O escurecimento das águas dos rios causado pelo despejo desses corantes pode 

desencadear uma série de problemas no ecossistema aquático. 

Considerando esse escurecimento das águas, o impacto negativo inicial que ocorre é o(a) 

(A) eutrofização. 

(B) proliferação de algas. 

(C) inibição da fotossíntese. 

(D) fotodegradação da matéria orgânica. 

(E) aumento da quantidade de gases dissolvidos. 

 

02. Euphorbia milii é uma planta ornamental amplamente disseminada no Brasil e conhecida 

como coroa-de-cristo. O estudo químico do látex dessa espécie forneceu o mais potente 

produto natural moluscicida, a miliamina.  L.MOREIRA, C. P. S.; ZANI, C. L.; ALVES, T. 

M. A.  

Atividade moluscicida do látex de Synadeníum carinatum boíss. (Euphorbiaceae) sobre 

Bíomphalaria glabra/a e isolamento do constituinte majoritário. Revista Eletrônica de 

Farmácia, n. 3, 2010 (adaptado). 

O uso desse látex em água infestada por hospedeiros intermediários tem potencial para atuar 

no controle da: 

(A) dengue. 

(B) malária. 

(C) elefantíase. 

(D) ascaridíase. 

(E) esquistossomose. 

 

2016 

01. A coleta das fezes dos animais domésticos em sacolas plásticas e o seu descarte em 

lixeiras convencionais podem criar condições de degradação que geram produtos prejudiciais 

ao meio ambiente (Figura 1). 
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A Figura 2 ilustra o Projeto Park Spark, desenvolvido em Cambrigde, MA (EUA), em que as 

fezes dos animais domésticos são recolhidas em sacolas biodegradáveis e jogadas em um 

biodigestor instalado em parques públicos; e os produtos são utilizados em equipamentos no 

próprio parque. 

 

Uma inovação desse projeto é possibilitar o (a) 

(A) queima de gás metano. 

(B) armazenamento de gás carbônico. 

(C) decomposição aeróbica das fezes. 

(D) uso mais eficiente de combustíveis fosseis. 

(E) fixação de carbono em moléculas orgânicas. 

 

02. Em Bangladesh, mais da metade dos poços artesianos cuja água serve à população local 

está contaminada com arsênio proveniente de minerais naturais e de pesticidas. O arsênio 

apresenta efeitos tóxicos cumulativos. A ONU desenvolveu um kit para tratamento dessa água 

a fim de torná-la segura para o consumo humano. O princípio desse kit é a remoção do 

arsênio por meio de uma reação de precipitação com sais de ferro(l) que origina um sólido 

volumoso de textura gelatinosa. Disponível em: http:itciaea.org. Acesso em: 11 dez.2012 

(adaptado). 

https://2.bp.blogspot.com/-Ra-s--Vcej4/WCyfIBb32AI/AAAAAAAABfI/XlASN-F4OgA2JhXr7OCcipvTGxKn1sN2wCLcB/s1600/Q90_Fig1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-nlqJuKjBgUg/WCygXXiU8NI/AAAAAAAABfM/4FoykxaCXPQfw1J3Zs6CjWg-4Q-mKvKsACLcB/s1600/Q90_Fig2.jpg
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Com o uso desse kit, a população local pode remover o elemento tóxico por meio de 

(A) fervura. 

(B) filtração. 

(C) destilação. 

(D) calcinação. 

(E) evaporação. 

 

03. Chamamos de lixo a grande diversidade de resíduos sólidos de diferentes procedências, 

como os gerados em residências. O aumento na produção de resíduos sólidos leva à 

necessidade de se pensar em maneiras adequadas de tratamento. No Brasil, 76% do lixo é 

disposto em lixões e somente 24% tem como destino um tratamento adequado, considerando 

os aterros sanitários, as usinas de compostagem ou a incineração. FADINI, P S.; FADINI, A 

A. A, Lixo: desafios e compromissos. Química Nova na Escola, maio 2001 (adaptado). 

Comparando os tratamentos descritos, as usinas de compostagem apresentam como vantagem 

serem o destino 

(A) que gera um produto passível de utilização na agricultura. 

(B) onde ocorre a eliminação da matéria orgânica presente no lixo. 

(C) mais barato, pois não implica custos de tratamento nem controle. 

(D) que possibilita o acesso de catadores, pela disposição do lixo a céu aberto. 

(E) em que se podem utilizar áreas contaminadas com resíduos de atividades de mineração. 

 

2018 

01. Companhias que fabricam jeans usam cloro para o clareamento, seguido de lavagem. 

Algumas estão substituindo o cloro por substâncias ambientalmente mais seguras como 

peróxidos, que podem ser degradados por enzimas chamadas peroxidases. Pensando nisso, 

pesquisadores inseriram genes codificadores de peroxidases em leveduras cultivadas nas 

condições de clareamento e lavagem dos jeans e selecionaram as sobreviventes para produção 

dessas enzimas. TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; CASE, C. L. Microbiologia. Rio de 

Janeiro: Artmed, 2016 (adaptado). 

Nesse caso, o uso dessas leveduras modificadas objetiva 

(A) reduzir a quantidade de resíduos tóxicos nos efluentes da lavagem. 

(B) eliminar a necessidade de tratamento da água consumida. 

(C) elevar a capacidade de clareamento dos jeans. 

(D) aumentar a resistência do jeans a peróxidos. 

(E) associar ação bactericida ao clareamento. 
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ANEXO D - PRÉ TESTE 

 

NOME:                                                                        Nº: NOTA 

PROFESSOR: MARCELLO SPIANDORIN 

SÉRIE/TURMA: TURNO: DATA:___/____/2018 

 

QUESTIONÁRIO 1: CONHECIMENTOS GERAIS DE SANEAMENTO BÁSICO 

 

01. Com o uso intensivo do computador como ferramenta de escritório, previu-se o declínio 

acentuado do uso de papel para escrita. No entanto, essa previsão não se confirmou, e o 

consumo de papel ainda é muito grande. O papel é produzido a partir de material vegetal e, 

por conta disso, enormes extensões de florestas já foram extintas, uma parte sendo substituída 

por reflorestamentos homogêneos de uma só espécie (no Brasil, principalmente eucalipto). 

Para evitar que novas áreas de florestas nativas, principalmente as tropicais, sejam destruídas 

para suprir a produção crescente de papel, foram propostas as seguintes ações: 

I. Aumentar a reciclagem de papel, através da coleta seletiva e processamento em usinas. 

II. Reduzir as tarifas de importação de papel. 

III. Diminuir os impostos para produtos que usem papel reciclado. 

Para um meio ambiente global mais saudável, apenas: 

(A) a proposta I é adequada. 

(B) a proposta II é adequada. 

(C) a proposta III é adequada. 

(D) as propostas I e II são adequadas. 

(E) as propostas I e III são adequadas. 

02. A possível escassez de água é uma das maiores preocupações da atualidade, considerada 

por alguns especialistas como o desafio maior do novo século. No entanto, tão importante 

quanto aumentar a oferta é investir na preservação da qualidade e no reaproveitamento da 

água de que dispomos hoje. 
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A ação humana tem provocado algumas alterações quantitativas e qualitativas da água: 

I. Contaminação de lençóis freáticos. 

II. Diminuição da umidade do solo. 

III. Enchentes e inundações. 

Pode-se afirmar que as principais ações humanas associadas às alterações I, II e III são, 

respectivamente: 

(A) uso de fertilizantes e aterros sanitários / lançamento de gases poluentes / canalização de 

córregos e rios. 

(B) lançamento de gases poluentes / lançamento de lixo nas ruas / construção de aterros 

sanitários. 

(C) uso de fertilizantes e aterros sanitários / desmatamento/impermeabilização do solo urbano. 

(C) lançamento de lixo nas ruas / uso de fertilizantes / construção de aterros sanitários. 

(E) construção de barragens / uso de fertilizantes / construção de aterros sanitários. 

03. Considerando a riqueza dos recursos hídricos brasileiros, uma grave crise de água em 

nosso país poderia ser motivada por:  

(A) reduzida área de solos agricultáveis.  

(B) ausência de reservas de águas subterrâneas.  

(C) escassez de rios e de grandes bacias hidrográficas.  

(D) falta de tecnologia para retirar o sal da água do mar.  

(E) degradação dos mananciais e desperdício no consumo. 

04. Um grupo de estudantes, saindo de uma escola, observou uma pessoa catando latinhas de 

alumínio jogadas na calçada. Um deles considerou curioso que a falta de civilidade de quem 

deixa lixo pelas ruas acaba sendo útil para a subsistência de um desempregado. Outro 

estudante comentou o significado econômico da sucata recolhida, pois ouvira dizer que a 

maior parte do alumínio das latas estaria sendo reciclada.  

Tentando sintetizar o que estava sendo observado, um terceiro estudante fez três anotações, 

que apresentou em aula no dia seguinte:  
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I. A catação de latinhas é prejudicial à indústria de alumínio;  

II. A situação observada nas ruas revela uma condição de duplo desequilíbrio: do ser humano 

com a natureza e dos seres humanos entre si;  

III. Atividades humanas resultantes de problemas sociais e ambientais podem gerar reflexos 

(refletir) na economia.  

Dessas afirmações, você tenderia a concordar, apenas, com  

(A) I e II    (B) I e III   (C) II e III 

(D) Apenas II   (E) Apenas III 

05. Os plásticos, por sua versatilidade e menor custo relativo, têm seu uso cada vez mais 

crescente. Da produção anual brasileira de cerca de 2,5 milhões de toneladas, 40% destinam-

se à indústria de embalagens. Entretanto, este crescente aumento de produção e consumo 

resulta em lixo que só se reintegra ao ciclo natural ao longo de décadas ou mesmo de séculos.  

Para minimizar esse problema uma ação possível e adequada é  

(A) proibir a produção de plásticos e substituí-los por materiais renováveis como os metais.  

(B) incinerar o lixo de modo que o gás carbônico e outros produtos resultantes da combustão 

voltem aos ciclos naturais.  

(C) queimar o lixo para que os aditivos contidos na composição dos plásticos, tóxicos e não 

degradáveis sejam diluídos no ar.  

(D) estimular a produção de plásticos recicláveis para reduzir a demanda de matéria prima 

não renovável e o acúmulo de lixo.  

(E) reciclar o material para aumentar a qualidade do produto e facilitar a sua comercialização 

em larga escala. 

06. O lixo orgânico de casa – constituído de restos de verduras, frutas, legumes, cascas de 

ovo, aparas de grama, entre outros –, se for depositado nos lixões, pode contribuir para o 

aparecimento de animais e de odores indesejáveis. Entretanto, sua reciclagem gera um 

excelente adubo orgânico, que pode ser usado no cultivo de hortaliças, frutíferas e plantas 

ornamentais. A produção do adubo ou composto orgânico se dá por meio da compostagem, 

um processo simples que requer alguns cuidados especiais. O material que é acumulado 

diariamente em recipientes próprios deve ser revirado com auxílio de ferramentas adequadas, 
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semanalmente, de forma a homogeneizá-lo. É preciso também umedecê-lo periodicamente. O 

material de restos de capina pode ser intercalado entre uma camada e outra de lixo da cozinha. 

Por meio desse método, o adubo orgânico estará pronto em aproximadamente dois a três 

meses. Como usar o lixo orgânico em casa? Ciência Hoje, v. 42, jun. 2008 (adaptado).  

Suponha que uma pessoa, desejosa de fazer seu próprio adubo orgânico, tenha seguido o 

procedimento descrito no texto, exceto no que se refere ao umedecimento periódico do 

composto. Nessa situação: 

(A) o processo de compostagem iria produzir intenso mau cheiro.  

(B) o adubo formado seria pobre em matéria orgânica que não foi transformada em composto.  

(C) a falta de água no composto vai impedir que microrganismos decomponham a matéria 

orgânica.  

(D) a falta de água no composto iria elevar a temperatura da mistura, o que resultaria na perda 

de nutrientes essenciais.  

(E) apenas microrganismos que independem de oxigênio poderiam agir sobre a matéria 

orgânica e transformá-la em adubo. 

07. Um dos processos usados no tratamento do lixo é a incineração, que apresenta vantagens e 

desvantagens. Em São Paulo, por exemplo, o lixo é queimado a altas temperaturas e parte da 

energia liberada é transformada em energia elétrica. No entanto, a incineração provoca a 

emissão de poluentes na atmosfera.  

Uma forma de minimizar a desvantagem da incineração, destacada no texto, é 

(A) aumentar o volume do lixo incinerado para aumentar a produção de energia elétrica. 

(B) fomentar o uso de filtros nas chaminés dos incineradores para diminuir a poluição do ar 

(C) aumentar o volume do lixo para baratear os custos operacionais relacionados ao processo. 

(D) fomentar a coleta seletiva de lixo nas cidades para aumentar o volume de lixo incinerado. 

(E) diminuir a temperatura de incineração do lixo para produzir maior quantidade de energia 

elétrica. 

08. Medidas de saneamento básico são fundamentais no processo de promoção de saúde e 

qualidade de vida da população. Muitas vezes, a falta de saneamento está relacionada com o 
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aparecimento de várias doenças. Nesse contexto, um paciente dá entrada em um pronto 

atendimento relatando que há 30 dias teve contato com águas de enchente. Ainda informa que 

nesta localidade não há rede de esgoto e drenagem de águas pluviais e que a coleta de lixo é 

inadequada. Ele apresenta os seguintes sintomas: febre, dor de cabeça e dores musculares. 

Disponível em: http://portal.saude.gov.br. Acesso em: 27 fev. 2012 (adaptado). 

Relacionando os sintomas apresentados com as condições sanitárias da localidade, há 

indicações de que o paciente apresenta um caso de 

(A) difteria.   (B) botulismo.   (C) tuberculose. 

(D) leptospirose.  (E) meningite meningocócica. 

09. É uma medida/são medidas de prevenção da doença chamada ancilostomose (amarelão): 

(A) Vacinação.   

(B) Higiene pessoal e uso de sanitários. 

(C) Evitar o contato da pele com areia frequentada por cães e gatos. 

(D) Borrifarão no interior da residência. 

(E) Uso de calçados e de sanitários. 

10. As parasitoses podem ser evitadas com medidas simples de higiene, como: lavar bem as 

mãos e os alimentos, beber água tratada e filtrada. A doença que pode ser evitada é:  

(A) Teníase   (B) Dengue   (C) Aids 

(D) Ascaridíase  (E) Esquistossomose 
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ANEXO E - QUESTIONÁRIO SOBRE SANEAMENTO BÁSICO 

1. O que você entende como saneamento básico? 

2. Quais serviços devem ser oferecidos a comunidade para que o saneamento básico seja 

satisfatório? 

3. Quem são os responsáveis por promover o saneamento básico nas comunidades? 

a) Prefeitura  b) Estado c) Órgãos Federais  d) Não sei 

4. Como você considera o saneamento básico em sua comunidade? 

a) Péssimo  b) Ruim c) Razoável  d) Bom  e) Ótimo 

5. Vocês costumam ter problemas com a água que utilizam em casa? Quais? 

a) sim ___________________________________________________  

b) não 

6. De onde vem essa água?  

a) rede pública  b) poço  c) rio   d) cisterna   e) não sabe  

7. Para onde vai o esgoto de sua casa?  

a) rio     b) fossa séptica    c) fossa negra  

d) céu aberto    e) estação de tratamento de esgotos  

8. Na sua rua, você sente cheiro de esgoto?  

a) sim   b) não 

9. Quando chove, sua rua fica alagada?  

a) sim   b) não  

10. Com que frequência ocorre a coleta de lixo em sua comunidade 

a) 1 vez na semana    b) 2 vezes na semana   

c) 3 ou mais vezes na semana  d) a coleta é irregular   

e) não ocorre coleta de lixo 



90 

 

11. A falta ou deficiência de saneamento pode acarretar doenças ou problemas de saúde 

para a comunidade? Quais? 

12. Alguém na sua família apresentou, alguma doença ou algum tipo de problema que 

possa estar relacionado com a água, com o lixo, com o esgoto ou com as chuvas?  

a) sim__________________________________________________________ 

b) não  

13. Você tem alguma sugestão ou reclamação a fazer, relacionado aos assuntos: água de 

consumo, esgoto, lixo e água de chuva?  

a) sim ________________________________________________________ 

b) não  
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ANEXO F - ATIVIDADE APRESENTADA POR UM GRUPO DE ALUNOS 

REFERENTE A AULA 02: A HISTÓRIA DO SB 
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ANEXO G - ESQUEMA DE COMO FAZER UMA COMPOSTEIRA CASEIRA 

1. O primeiro passo é comprar três caixas de plástico. Elas podem ter os seguintes tamanhos: 

30 x 40 x 15 cm de altura para famílias com até duas pessoas e 45 x 60 x 30 cm de altura para 

famílias com até cinco pessoas. 

2. Com uma furadeira, faça buraquinhos de aproximadamente meio centímetro de diâmetro 

em duas das caixas. 

3. Em uma das caixas furadas, coloque um pouco de terra e minhocas (cerca de meio litro). 

Depois acrescente o material orgânico úmido (os restos de alimentos) e o material seco 

(serragem, por exemplo). A proporção deve ser sempre 2:1. Detalhe: quanto mais picadinho, 

mais rápido o húmus ficará pronto. Esta caixa é chamada de digestora. 

4. Em seguida, empilhe as três caixas, uma cima da outra. A de baixo é a que não tem furos e 

deverá ficar vazia. Ela servirá para o escoamento e armazenamento de chorume, líquido 

formado durante o processo de decomposição do material orgânico (é rico em nutrientes, por 

isso, não o descarte, mas use-o para adubar plantas). A caixa do meio é a que contém a terra 

(a digestora). E a de cima deverá ficar vazia e só será utilizada quando a segunda estiver 

cheia. As minhocas utilizam os buraquinhos para migrar de uma caixa para a outra. 

5. Quando a caixa do meio estiver completamente cheia, passe-a para cima e coloque a que 

estava em cima no meio. As minhocas ficarão no andar superior, andando de um lado para o 

outro, produzindo o húmus, enquanto você torna a despejar o lixo orgânico na caixa vazia. 

6. Dica importante: o composto precisa ser mexido sempre que forem adicionados novos 

restos de comida. A oxigenação auxilia a ação dos micro-organismos e é importante para 

evitar o mau cheiro. Além disso, o composto também precisa estar sempre úmido. O teste 

simples, de pegá-lo com a mão e apertá-lo é suficiente para saber se a umidade está boa o 

suficiente. Se estiver muito seco, você deverá adicionar um pouco de água. 

7. Geralmente, depois de 50 dias, o adubo estará pronto. Ele deve apresentar um aspecto o 

qual não é possível distinguir os tipos de material. O volume deve ter reduzido de 50% a 75%, 

sua coloração deve ser escura e ao pegá-lo com as mãos tem que estar um pouco escorregadio. 

Dica: se quiser use uma peneira para homogeneizá-lo, ficará com uma aparência muito boa. 

Fonte: Instituto Akatu (https://www.akatu.org.br/noticia/aprenda-a-fazer-uma-composteira-

caseira/) 
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ANEXO H - QUESTIONÁRIO SOBRE O SANEAMENTO BÁSICO NO 

CAPUAN/CAUCAIA/CEARÁ 

 

COLETOR: ___________________________  DATA: _____/_____/_____ 

 

1) Quantas pessoas moram em sua residência? 

( ) Apenas 1  ( ) 2 pessoas  ( ) 3 pessoas 

( ) 4 pessoas  ( ) 5 ou mais pessoas 

 

2) Como você considera o saneamento básico na sua comunidade? 

( ) Péssimo  ( ) Ruim  ( ) Razoável 

( ) Bom   ( ) Ótimo 

 

3) Qual é a origem da maior parte água consumida em sua residência? 

( ) CAGECE  ( ) Poço  ( ) Lagoa 

( ) Cisterna 

 

4) Qual o destino do esgoto produzido em sua residência? 

( ) Lagoa   ( ) Fossa séptica  ( ) Fossa negra 

( ) Céu aberto   ( ) Coletado pela CAGECE 

 

5) Quantas vezes na semana o lixo é coletado em sua residência? 

( ) 1 vez na semana  ( ) 2 vezes na semana 

( ) 3 ou mais vezes na semana ( ) Coleta é irregular 

( ) Nunca 
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ANEXO I - TRABALHO ENVIADO PARA A FEIRA CEARÁ CIENTÍFICO 2018 – 

FASE REGIONAL 

 

LEVANTAMENTO DO SANEAMENTO BÁSICO NO ENTORNO DA EEM JOSÉ 

ALEXANDRE 

FRANCISCO WELLINGTON COSTA BATISTA¹; MAURÍCIO CASSIANO SAMPAIO¹; MARCELLO SPIANDORIN² 

¹Alunos da EEM José Alexandre; ² orientador e Coordenador da EEM José Alexandre/ titispiandorin@yahoo.com.br 

 

I. Contextualização  

O saneamento básico, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), é 

o controle de todos os fatores do meio físico do homem, que exercem ou podem exercer 

efeitos nocivos sobre o bem-estar físico, mental e social das pessoas. O principal objetivo do 

saneamento básico é minimizar os danos ao meio ambiente que interferem na saúde da 

população alcançando a Salubridade Ambiental. 

De acordo com Guimarães, Carvalho e Silva (2007), o governo deve oferecer os 

seguintes serviços à população: abastecimento de água; coleta de esgoto; coleta de lixo e de 

águas pluviais.  

Os alunos da EEM José Alexandre realizaram um levantamento junto à 

comunidade dos índices do SB local realizando entrevistas com os moradores do Bairro do 

Capuan. 

 

II. Objetivo Geral  

O objetivo deste projeto é a realização do levantamento das condições de SB oferecidas a 

população do Capuan através de entrevistas com a população local. 

 

III. Objetivos Específicos  

• Incentivar a iniciação científica 

• Desenvolver campanhas educativas e atitudes positivas relativas ao saneamento básico 

• Possibilitar aos alunos a compreensão do conceito de saneamento básico  

 

IV. Metodologia  

O Projeto Saneamento Básico no Capuan iniciou-se em maio de 2018 onde todas as quintas-

feiras os alunos participantes se reuniam juntamente com o professor de Biologia para 

discutirem assuntos pertinentes ao SB. Durantes esses encontros eram realizadas explanações 

sobre o SB no Brasil e no Ceará e a importância do SB para a população. 

Após os encontros iniciais, os alunos foram distribuídos em grupos onde cada grupo recebeu 

uma planilha com questionários para ser realizado um levantamento sobre as condições de SB 
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nas casas do bairro. Cada equipe visitou 10 casas e realizando a pesquisa e com os resultados 

foram montadas planilhas com as amostras do SB da região. 

 

V. Relevância do Projeto  

A falta de saneamento básico afeta muito além da saúde de uma população, ela prejudica 

também o desempenho das pessoas na área educacional e no trabalho. De acordo com o 

Instituto Trata Brasil, o SB influencia diretamente a educação, o trabalho e a situação 

financeira das famílias. 

Através desse projeto, é possível o desenvolvimento de práticas educacionais visando a 

melhoria das condições de higiene da população além de “ligar” um alerta nas autoridades 

competentes para a melhoria do SB na região. 

 

VI. Impacto da Pesquisa/Projetos  

A melhoria do SB não é apenas um problema de interesse dos envolvidos diretamente com a 

ela, mas também da escola realizando atividades de conscientização juntamente com a 

comunidade local,  professores, alunos, núcleos gestores e responsáveis, melhorando assim a  

área social, ambiental, da saúde e estrutural.  

Através desse projeto, serão desenvolvidos outros projetos como a confecção de cartilhas 

educacionais, realização de palestras e atividades de conscientização da importância do SB 

para a população. 

 

VII. Considerações Finais  

Indispensável para a saúde humana, o saneamento básico pode ser compreendido como o 

controle e a manutenção de todos os meios físicos do homem que possam afetar 

prejudicialmente a sua saúde. 

Através desse projeto foi possível se conhecer a real realidade do SB do Bairro do Capuan 

podendo assim alertar a população e as autoridades locais da importância de se ter um SB de 

qualidade além de promover a iniciação científica entre os alunos. 
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ANEXO J - PÓS TESTE 

 

NOME:                                                                        Nº: NOTA 

PROFESSOR: MARCELLO SPIANDORIN 

SÉRIE/TURMA: TURNO: DATA:___/____/2018 

 

QUESTIONÁRIO 2: CONHECIMENTOS GERAIS DE SANEAMENTO BÁSICO 

 

01. (Enem 2000) Um dos grandes problemas das regiões urbanas é o acúmulo de lixo sólido e 

sua disposição. Há vários processos para a disposição do lixo, dentre eles aterro sanitário, o 

depósito a céu aberto e a incineração. Cada um deles apresenta vantagens e desvantagens. 

Considere as seguintes vantagens de métodos de disposição do lixo: 

I. diminuição do contato humano direto com o lixo; 

II. produção de adubo para agricultura; 

III. baixo custo operacional do processo; 

IV. redução do volume de lixo. 

A relação correta entre cada um dos processos para a disposição do lixo e as vantagens 

apontadas é: 

a) I - aterro sanitário; II - depósito a céu aberto; I – Incineração; 

b) I – aterro sanitário; III – depósito a céu aberto; IV – Incineração; 

c) II – aterro sanitário; IV – depósito a céu aberto; I – Incineração; 

d) II – aterro sanitário; I – depósito a céu aberto; IV – Incineração; 

e) III – aterro sanitário; II – depósito a céu aberto; I – Incineração; 

02. Encontram-se descritas a seguir algumas das características das águas que servem três 

diferentes regiões.  

Região I - Qualidade da água pouco comprometida por cargas poluidoras, casos isolados de 

mananciais comprometidos por lançamento de esgotos; assoreamento de alguns mananciais.  
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Região II - Qualidade comprometida por cargas poluidoras urbanas e industriais; área sujeita a 

inundações; exportação de carga poluidora para outras unidades hidrográficas.  

Região III - Qualidade comprometida por cargas poluidora domésticas e industriais e por 

lançamento de esgotos; problemas isolados de inundação, uso da água para irrigação.  

De acordo com essas características, pode-se concluir que:  

(A) a região I é de alta densidade populacional, com pouca ou nenhuma estação de tratamento 

de esgoto.  

(B) na região I ocorrem tanto atividades agrícolas como industriais, com práticas agrícolas 

que estão evitando a erosão do solo.  

(C) a região II tem predominância de atividade agrícola, muitas pastagens e parque industrial 

inexpressivo.  

(D) na região III ocorrem tanto atividades agrícolas como industriais, com pouca ou nenhuma 

estação de tratamento de esgotos.  

(E) a região III é de intensa concentração industrial e urbana, com solo impermeabilizado e 

com amplo tratamento de esgotos. 

03. A falta de água doce no Planeta será, possivelmente, um dos mais graves problemas deste 

século. Prevê-se que, nos próximos vinte anos, a quantidade de água doce disponível para 

cada habitante será drasticamente reduzida.  

Por meio de seus diferentes usos e consumos, as atividades humanas interferem no ciclo da 

água, alterando  

(A) a quantidade total, mas não a qualidade da água disponível no Planeta.  

(B) a qualidade da água e sua quantidade disponível para o consumo das populações.  

(C) a qualidade da água disponível, apenas no subsolo terrestre.  

(D) apenas a disponibilidade de água superficial existente nos rios e lagos.  

(E) o regime de chuvas, mas não a quantidade de água disponível no Planeta. 

04. No verão de 2000 foram realizadas, para análise, duas coletas do lixo deixado pelos 

frequentadores em uma praia no litoral brasileiro. O lixo foi pesado, separado e classificado. 

Os resultados das coletas feitas estão na tabela a seguir. 



101 

 

 

Embora fosse grande a venda de bebidas em latas nessa praia, não se encontrou a quantidade 

esperada dessas embalagens no lixo coletado, o que foi atribuído à existência de um bom 

mercado para a reciclagem de alumínio. Considerada essa hipótese, para reduzir o lixo nessa 

praia, a iniciativa que mais diretamente atende à variedade de interesses envolvidos, 

respeitando a preservação ambiental, seria 

(A) proibir o consumo de bebidas e de outros alimentos nas praias. 

(B) realizar a coleta de lixo somente no período noturno. 

(C) proibir a comercialização apenas de produtos com embalagem. 

(D) substituir embalagens plásticas por embalagens de vidro. 

(E) incentivar a reciclagem de plásticos, estimulando seu recolhimento. 

05. Moradores de três cidades, aqui chamadas de X, Y e Z, foram indagados quanto aos tipos 

de poluição que mais afligiam as suas áreas urbanas. Nos gráficos abaixo estão representadas 

as porcentagens de reclamações sobre cada tipo de poluição ambiental. 

 

Gráficos com as principais reclamações sobre a poluição nas cidades X, Y e Z 

Considerando a queixa principal dos cidadãos de cada cidade, a primeira medida de combate à 

poluição em cada uma delas seria, respectivamente: 
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  x y z 

a) Manejamento de lixo Esgotamento sanitário Controle de emissão de gases 

b) 
Controle de despejo 

industrial 
Manejamento de lixo Controle de emissão de gases 

c) Manejamento de lixo Esgotamento sanitário 
Controle de despejo 

industrial 

d) Controle de emissão de gases 
Controle de despejo 

industrial 
Esgotamento sanitário 

e) 
Controle de despejo 

industrial 
Manejamento de lixo Esgotamento sanitário 

 

07. Os lixões são o pior tipo de disposição final dos resíduos sólidos de uma cidade, 

representando um grave problema ambiental e de saúde pública. Nesses locais, o lixo é jogado 

diretamente no solo e a céu aberto, sem nenhuma norma de controle, o que causa, entre outros 

problemas, a contaminação do solo e das águas pelo chorume (líquido escuro com alta carga 

poluidora, proveniente da decomposição da matéria orgânica presente no lixo). RICARDO, 

B.; CANPANILLI, M. Almanaque Brasil Socioambiental 2008. São Paulo, Instituto 

Socioambiental, 2007. 

Considere um município que deposita os resíduos sólidos produzidos por sua população em 

um lixão. Esse procedimento é considerado um problema de saúde pública porque os lixões 

(A) causam problemas respiratórios, devido ao mau cheiro que provém da decomposição. 

(B) são locais propícios à proliferação de vetores de doenças, além de contaminarem o solo e 

as águas. 

(C) provocam o fenômeno da chuva ácida, devido aos gases oriundos da decomposição da 

matéria orgânica. 

(D) são instalados próximos ao centro das cidades, afetando toda a população que circula 

diariamente na área. 

(E) são responsáveis pelo desaparecimento das nascentes na região onde são instalados, o que 

leva à escassez de água. 
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08. Euphorbia milii é uma planta ornamental amplamente disseminada no Brasil e conhecida 

como coroa-de-cristo. O estudo químico do látex dessa espécie forneceu o mais potente 

produto natural moluscicida, a miliamina.  L.MOREIRA, C. P. S.; ZANI, C. L.; ALVES, T. 

M. A.  

Atividade moluscicida do látex de Synadeníum carinatum boíss. (Euphorbiaceae) sobre 

Bíomphalaria glabra/a e isolamento do constituinte majoritário. Revista Eletrônica de 

Farmácia, n. 3, 2010 (adaptado). 

O uso desse látex em água infestada por hospedeiros intermediários tem potencial para atuar 

no controle da: 

(A) dengue.   (B) malária.   (C) elefantíase. 

(D) ascaridíase.  (E) esquistossomose. 

09. No nordeste brasileiro, a contaminação das águas, a desnutrição e a falta de utilização de 

medidas profiláticas para o controle de muitas doenças infectocontagiosas e parasitárias são 

fatores determinantes do grande número de casos registrados. Com base nestas considerações, 

pode-se inferir que: 

(A) os agentes etiológicos das doenças infectocontagiosas atingem preferencialmente 

populações que apresentam resistência hereditária. 

(B) As doenças parasitarias são consideradas endêmicas, quando atingem indivíduos isolados 

de uma determinada região.  

(C) A desnutrição torna ineficientes todas as medidas profiláticas de combate ás doenças 

parasitarias. 

(D) As campanhas de vacinação realizadas sistematicamente constituem a mais eficiente 

medida profiláticas de controle das doenças parasitárias. 

(E) A incidência de doenças infectocontagiosas e parasitárias está diretamente relacionada ás 

condições socioeconômicas e culturais de uma região.  

10. Uma criança da região rural de Santa Catarina, após consulta médica, foi diagnosticada 

como portadora de Ascaridíase. Com relação a essa parasitose, é CORRETO afirmar (mais de 

uma alternativa está correta): 

01. Não existem medicamentos que permitam sua cura. 
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02. É provocada por um nematódeo popularmente conhecido como lombriga. 

04. É adquirida através da ingestão de ovos do parasita em verduras mal lavadas e água 

contaminada. 

08. Um dos seus sintomas é a anemia. 

16. Um outro sintoma é a paralisia dos membros inferiores. 

32. Uma maneira de evita - lá é o tratamento de água e esgotos. 

 

A soma das alternativas corretas é: 

(A) 38  (B) 54  (C) 10  (D) 25  (E) 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


