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ÁGUA  SEMPRE PRESENTE NA VIDA



UM PLANETA QUE É PURA ÁGUA

          Nossa viagem pelo mundo maravilhoso da água começa pelo espaço sideral de 
onde pode ser visto um planeta que  tem muita  água e onde  vivemos: a Terra. 

      A presença de água, de luz e de 
calor são fundamentais para a 
existência de vida em nosso 
planeta.

       O  Sol é fonte de energia para o 
planeta, que chega através de seus 
raios gerando  calor. 

     Além de influenciar na 
temperatura do planeta, na 
fotossíntese das plantas e no 
bem estar dos outros seres vivos 
(homens e animais) que estão na 
sua superfície, a energia do Sol 
equilibra e mantém definida as 
e s t a ç õ e s  c l i m á t i c a s  e  a  
disponibilidade de água.



 
       Dando uma olhadinha com mais cuidado no mundo da água poderemos vê-lo de várias formas. 
Assim, com uma  lente de aumento  iremos  enxergar aquilo que nossos olhos não podem ver  sem 
uma ajuda  extra  e, desse modo, conhecer  melhor  a  nossa amiga água na intimidade.
 
       A água é formada quando dois elementos chamados Hidrogênio (H) e um elemento chamado 
Oxigênio (O) se juntam ( H2O). Ela não tem cor (é transparente), não tem cheiro e nem sabor e 
pode  ser encontrada  "disfarçada” por aí em formas diferentes (estados físicos).

       Geralmente, a água é encontrada na forma líquida, como a que vemos quando tomamos um 
copo de água. Nessa forma, ela também pode ser vista nos poços, nos  rios, nos lagos, nos mares, 
nos oceanos e até em certos “rios” existentes embaixo da terra, chamados aquíferos e lençóis 
subterrâneos.
 
        Mas a água também pode  se "vestir" de outros modos no nosso dia-a-dia  aparecendo, assim,  
em outros estados. Aquele  cubo de gelo que você vê nas forminhas do congelador da geladeira de 
sua casa, ou o gelo das imensas montanhas dos pólos norte e sul (geleiras), assim como aquele 
sorvete  gostoso de que você  se alimenta também são feitos de água.  Só que nesse caso, a água 
está congelada (dura) e, por isso dizemos que ela está no estado sólido, o que acontece quando é 
resfriada  abaixo de  zero grau  centígrado. 



 De vez em quando, a água fica mais tímida e quer passar desapercebida.... discretamente. 
Nesse caso, ela pode aparecer como aquela "fumacinha" que sai da panela com água quando ela é 
colocada no fogo para ferver,  ou quando tomamos banho muito quente,  e a água na forma de 
vapor  que é um gás, vai saindo sem que tenhamos percebido - é o seu estado gasoso.

oceanos

água doce

água congelada

águas subterrâneas

 
 Somente 2,5% de toda a água do nosso planeta é doce e mesmo assim, 1,7% estão congeladas 
(geleiras, calotas polares, icebergs), 0,75% são águas subterrâneas e somente 0,01% são águas 
superficiais.

 
 Assim, a água aparece disponível em nosso planeta sempre em um desses estados e na 
mesma quantidade, nos oceanos (quase 97%), nos continentes (3%) e na atmosfera (0,01%).
      Chamamos de águas doces as águas dos rios, lagos, lagoas, brejos, pântanos, córregos, 
alagados, charcos, poças, e outros,  por apresentarem  pouca presença de sal (salinidade) quando 
comparada com a água do mar. 



  As tintas utilizadas nos nossos trabalhos escolares 
geralmente estão misturadas ( "diluídas") em água. As vezes 
pintamos  "aquarela", onde a água é a base para dissolver os 
corantes  dando ao resultado da imagem um colorido "aguado". 

          O suco que tomamos, os molhos que comemos, a abobrinha e o 
chuchu que nos alimentam, a melancia e a laranja que saboreamos 
como sobremesa ou merenda, possuem ou usam a água na sua 
elaboração.

      O sal que é utilizado para dar sabor aos alimentos é retirado da 
água do mar. O café com leite que 

tomamos também tem água.

          Alguns remédios que o médico nos receita quando estamos 
doentes e até os agrotóxicos que o agrônomo receita para os 
agricultores pulverizarem, no controle de populações de 
pragas e doenças da agricultura,  também utilizam  a água. 

       Assim, por essas e por outras facilidades da água  se misturar  
a outras substâncias e assim as dissolver, ela é conhecida 
também como o solvente universal. 

 Dessa forma, a água está presente em tudo que é necessário 
para a existência e manutenção de condições de nossa vida: no ar 
que respiramos, nos alimentos que consumimos, no nosso 
sangue que leva o "alimento" para todo o nosso corpo, na vida 
existente nos mares (corais, peixes, algas, e outros), na 
manutenção da temperatura do nosso planeta (efeito estufa), 
na proteção da Terra contra os efeitos da radiação excessiva do 
sol (camada de ozônio), entre outros.



         A água não fica paradinha . 
        Vamos conhecer agora como a água “agita” pelo nosso mundo?
        Ela está  sempre  mudando de um estado para o outro, dependendo de algumas situações. 
        O movimento da água não tem início certo em um desses estados e nem fim,  e por isso é
chamado cíclico. Dependendo da temperatura do ar, da quantidade de luz, da velocidade e da
 força do vento, do relevo, da ocupação e do tipo de plantas que estão no local, a água pode se
 transformar  de um estado para outro mais rapidamente.

A  ÁGUA EM MOVIMENTO - O CICLO



 O chamado ciclo da água consiste basicamente nas transformações do estado da água 
em diferentes formas. Quando o sol aquece os oceanos, rios e lagos ocorre a evaporação das 
gotas  que se transformam  em vapor de água na atmosfera. A evaporação também ocorre 
na água presente no solo (inclusive os lençóis subterrâneos e os aqüíferos semi-confinados). 
O mesmo pode acontecer quando fazemos muita ginástica ou quando corremos muito e 
começamos a suar . Percebemos a água que começa a sair do nosso corpo pelos poros  e 
assim, dizemos que estamos "transpirando". Isso também acontece com as plantas.  Quando 
olhamos as plantas em conjunto com o solo "transpirando",  chamamos de 
"evapotranspiração". 
 Essa quantidade de água evaporada vai para o meio atmosférico na forma de gás 
(vapor), ajudando a manter a camada de ozônio e o efeito estufa natural e, dessa forma 
contribui para manter a temperatura da Terra. 
 Quando dizemos que o "ar está seco" queremos dizer que existe pouco vapor de água 
presente no ar (pouca umidade) e, por isso, nossa respiração fica mais difícil, nossa garganta 
fica seca e em alguns casos, nosso nariz começa até a sangrar. Em algumas cidades, como em 
Brasília, a umidade do ar é tão baixa que se torna necessário o uso de aparelhos e outros 
artifícios, para retorná-la a níveis satisfatórios à saúde, tais como nebulizadores,  
umidificadores, toalhas molhadas,  bacias com  água e outros.  Isso também  ocorre nas 
áreas de deserto, onde não existe vegetação. 



CHUVA

GRANIZO SARAIVA

NEVE

 As nuvens também se formam, dependendo da umidade do ar, da temperatura e da 
existência ou não de ventos. De acordo com essas condições, o vapor de água pode voltar `a 
superfície da Terra por meio de diferentes estados da água, tais como chuvisco (neblina ou 
garoa), chuva, granizo (pedras de gelo), saraiva (pedras pequenas e arredondadas), orvalho, 
geada e neve. Assim, a água volta para as plantas (florestas,  árvores, grama, pasto, culturas 
agrícolas), para o solo (nos lençóis de água subterrâneos e nos aqüíferos não confinados, 
recarregando-os), para os rios, lagos, mares e, assim, mantém a quantidade e disponibilidade 
de água no nosso planeta. Dessa forma, reiniciamos o ciclo natural da  água.



A ÁGUA NO CORPO HUMANO

   
 Nossa viagem pelo mundo maravilhoso da água continua e agora, vamos encontrá-la 
bem dentro da gente: no nosso corpo. 
 
          O  corpo humano é basicamente formado de água (quase 50 litros em média para um 
adulto). Parte dela é perdida todos os dias por 
transpiração (suor), pela urina, pelas fezes e 
também pela nossa respiração (expiração). Mas 
quando perdemos água ela não sai do nosso 
corpo sozinha. Ela sempre leva  sais 
minerais e outros nutrientes que são 
importantes para o funcionamento 
das células do nosso corpo. 
 
            O nosso corpo dá sinais 
que nos orientam para saber 
quanto de água foi perdida para 
que seja reposta. Esses sinais  
variam desde uma simples sede 
a t é  c a n s a ç o  c o n s t a n t e ,  
r e s p i r a ç ã o  o f e g a n t e ,  
aparecimento de doenças de 
pele e de rins e desidratação, 
com sérios problemas para a 
saúde. 

         Por esse motivo o ser humano 
deve tomar água diariamente para 
repor a quantidade perdida e evitar 
problemas futuros de saúde.
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 Em  nosso passeio pelo mundo da água vamos conhecer melhor a sua importância para 
os alimentos através dos quais ingerimos água. Frutas, verduras, carnes e vegetais, entre outros 
alimentos possuem água, além de vitaminas, gorduras, minerais e outros nutrientes.
        Alguns alimentos utilizam a água no processo de seu cozimento como, por exemplo,  feijão,  
milho,  arroz, macarrão, sopas,  carnes, entre outros. Alguns alimentos precisam ser cozidos 
em água fervente para não perder nutrientes. Entretanto, certas vitaminas dos alimentos 
podem ser perdidas quando os cozinhamos ou fervermos. Assim, o mais indicado para 
conservar as propriedades iniciais dos  alimentos  é o cozimento a vapor, onde a água continua 
presente na forma gasosa. 

A ÁGUA NOS ALIMENTOS

 Existem processos que retiram toda a água dos alimentos; eles são, portanto, 
desidratados. Hoje encontramos nos supermercados vários alimentos desse tipo como leite em 
pó, sopas, frutas, verduras, entre outros.

Em todos
esses alimentos

temos água



A ÁGUA NA LIMPEZA E HIGIENE

Já
 sei como

 vou ajudar

Atividade Perdas em 
litros 

Banho de chuveiro (15 min) 243 
Torneira aberta para escovar os dentes 
(5 min) 

12 

Descarga na privada (6s) 12 
Lavar 5 kg de roupa na máquina 135 
Ensaboar louça com a torneira aberta 
(15 min) 

243 

Uso de mangueira para lavar c alçadas 
(15 min) 

280 

Lavar carros, bicicletas e automóveis 
com mangueira (30 min) 

560 

Torneira pingando (por mês) 1380 
 



Ai!
Que dor de

Barriga...

A QUALIDADE DA ÁGUA E A SAÚDE DO HOMEM



O PAPEL DAS PLANTAS NA CONSERVAÇÃO DA ÁGUA



FITO: O AMIGO DA ÁGUA

Olá! Eu sou o Fito!

Sou um dos principais

elementos para formar

o ar que você respira!



A ÁGUA, A URBANIZAÇÃO E O  LIXO

lugar de lixo

é no lixo!



O PAPEL SOCIOECONÔMICO E CULTURAL DA ÁGUA



Procissão dos 
Navegantes,  na Bahia.

O Boto cor-de-rosa... Presente na 
fauna e no nosso folclore...
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A ÁGUA NA OBTENÇÃO DE ENERGIA

Foto: Julio F. De Queiroz



A ÁGUA E A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS NO CAMPO





O QUE FAZER PARA CONSERVAR A ÁGUA



GLOSSÁRIO







REFERÊNCIAS 



SITES CONSULTADOS 



 POESIAS









JOGO NO TEMA ÁGUA



Recortar e colar em cartolina.
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