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ÁGUA, 
O LÍQUIDO PRECIOSO

A água é um 
dos mais preciosos 
recursos da Terra.  
Foi sua presença 
que permitiu o sur-
gimento de todos 
os seres vivos; sem 
ela, nada sobrevive. 

Entre o início da agricultura, no 
período neolítico, cerca de 10.000 
a.C., passando pela Revolução In-
dustrial, em meados do século XVIII 
até os dias atuais, o consumo de água 
pelo ser humano aumentou drastica-
mente, o que resultou no esgotamen-
to de muitos reservatórios e poluição 
dos rios e mares.

A água é utilizada em 
praticamente todas as 
nossas atividades diárias, 
como cozinhar, lavar as 
mãos, lavar roupa, tomar 
banho, regar plantas. 

Uma quantidade ainda 
maior de recursos hídricos 
é usada para fins econômi-
cos, como a produção dos 
nossos bens de consumo e 
alimentos. 

Faça um teste e veja quantas ho-
ras você consegue ficar sem usar 
água. Para preservar e economizar 
este elemento tão essencial à vida, 
vale a pena conhecer seu ciclo e en-
tender quais fatores influenciam na 
quantidade e qualidade da água dos 
rios e reservatórios subterrâneos.  
Assim poderemos mantê-los saudá-
veis para o uso de todos os seres vi-
vos, hoje e sempre.

Introdução

Quimicamente, a 
molécula da água 
é composta por 
dois átomos de 
hidrogênio liga-
dos a um átomo 
de oxigênio, re-
presentada pelo 
símbolo H20.

Recurso hídrico: 
Termo que re-
presenta a água 
utilizada em pro-
cessos agrícolas 
ou industriais. 

Fo
to

: L
ui

s 
Sa

lv
at

or
e 

- 
A

ce
rv

o 
In

st
itu

to
 B

ra
si

l S
ol

id
ár

io

C1-CT-agua.indd   1 25/01/2018   15:07:34

Repro
duçã

o  p
ro

ib
id

a



2 • ÁGUA, O LÍQUIDO PRECIOSO

O estoque de água do Planeta é fixo, mas se mantém em movimen-
to pelo ciclo hidrológico – ou ciclo da água – que coleta, purifica e dis-
tribui esse recurso continuamente na atmosfera, superfície terrestre, 
subsolo e oceanos. Isso ocorre pela ação do sol e da gravidade, princi-
pais “motores” que atuam na transformação dos estados da água em 
sólido, líquido e gasoso e fazem com que ela esteja sempre circulando. 
Veja como funciona:

O ciclo hidrológico

 A energia do sol que chega ao Planeta aquece a água 
dos oceanos, córregos, lagos, solo e vegetação, fazendo 
com que evapore e fique suspensa no ar, formando nuvens, 
enquanto a gravidade atrai estas pequenas gotas de volta 
para a terra.

O vento empurra as nuvens para o continente, onde 
se acumulam, ficam pesadas e se precipitam em chuva. Ao cair no 
chão, parte da água infiltra-se na terra e o resto escorre pela superfície, 
abastecendo rios, lagos e represas. Uma pequena parcela desta água é 
consumida pelos seres vivos e fica armazenada no corpo das plantas 
e animais.

Durante esse percurso, uma fração da água volta para a atmosfera 
através da transpiração das plantas e animais e pela evaporação da 
água dos rios, mas a maior parte retorna ao oceano, completando o 
ciclo hidrológico.

vento

evaporação
nível freático

transpiração

infiltração 
de água

fluxo da água 
subterrâneaaquífero

lago

rio - escoamento 
superficial

De cada 100 par-
tículas de vapor 
d’água na atmos-
fera, 84 vêm dos 
oceanos, que co-
brem 2/3 da su-
perfície da Terra. 
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ÁGUA, O LÍQUIDO PRECIOSO • 3 

Dois terços do planeta são cobertos por água, mas mesmo 
com toda essa abundância, apenas uma pequena parcela está 
disponível ao consumo humano, pois a maior parte é salgada.

Se toda a água do mundo coubesse em uma garrafa PET de 
2l, apenas 50 ml (1 copinho de café) seria de água doce, porém a 
maior parte estaria congelada nas geleiras. Apenas 5 ml (1 colher 
de chá) estaria disponível em rios, lagos e represas. 

Vamos conhecer como a água está distribuída pelos quatro cantos do mundo:

A água potável está cada dia mais escassa, por razões vá-
rias: mudanças climáticas, uso excessivo e inadequado pelas 
populações humanas e, principalmente, em razão da conta-
minação dos corpos d’água.

Quantidade e distribuição 
da água no mundo

2,97%
congelada 
nos polos

1,05%
subsolo

0,009%
rios e lagos

0,0001%
seres vivos

95,96%
mares e 
oceanos

0,001% 
atmosfera

Calcula-se que 
na Terra existam 
aproximadamen-
te 1,46 bilhões 
de km3 de água, 
um numero tão 
grande que é até 
difícil de imaginar  
(PRESS et al, 2006). 

Corpo d´ água: O termo 
geralmente refere-se a 
grandes acumulações de 
água, tais como oceanos, 
mares e lagos, mas ele é 
usado para lagoas, poças 
ou zona úmidas.
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4 • ÁGUA, O LÍQUIDO PRECIOSO

Poluição hídrica e  

A água é um solvente universal. 
Acelera as reações químicas entre 
substâncias dissolvidas. Isso acontece 
porque as moléculas de água são qui-
micamente muito ativas, sendo efi-
cientes em quebrar outras moléculas e 
se ligar a elas.

A água dissolve o solo, enferruja 
equipamentos de ferro e escava mon-
tanhas, é como diz o velho ditado: 
“água mole, pedra dura, tanto bate até 
que fura”.

Por onde a água passa ela interage, 
carregando um pouco da matéria que 
tiver contato em seu percurso. Muitas 
vezes isso acaba sendo um problema, 
pois a água carrega também vírus, bac-
térias e vermes, sendo transmissora de 
muitas doenças.

Doenças transmitidas por 
água contaminada

Durante uma tempestade, por 
exemplo, toda a superfície de nossa ci-
dade é “varrida” pela enxurrada e tudo 
o que não estiver bem armazenado – 
tanto o lixo colocado na porta, as fezes 
dos cachorros e aquela bola de futebol 
esquecida na rua – será arrastado pela 
água e irá parar no rio, carregando di-
versas doenças infecciosas como He-
patite A, Cólera, Leptospirose, Esquis-
tossomose, entre outras.

Por isso, é necessário descartar cor-
retamente nossos resíduos e jamais 
despejar dejetos nos rios, pois lixo e 
esgoto podem causar doenças e até a 
morte de pessoas, plantas e animais 
que tiverem contato com água conta-
minada.

impactos socioambientais
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ÁGUA, O LÍQUIDO PRECIOSO • 5 
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Elementos tóxicos presentes na água
Existem ainda os poluentes que nossos olhos não veem, mas também são 

carregados para os reservatórios de água. Chumbo, mercúrio, alumínio e pe-
tróleo estão presentes em muitos produtos que consumimos e, na maioria das 
vezes, são descartados de forma inadequada nas ruas e em lixões que certa-
mente irão parar nos rios e aquíferos, contaminando a água.

Por exemplo, uma pilha descartada incorretamente em um terreno baldio. 
Com a chuva, a água começa a deteriorá-la, corroendo sua capa metálica, en-
ferrujando as partes de ferro e dissolvendo muitos elementos químicos como o 
chumbo, mercúrio e o cádmio, que são altamente tóxicos. Então, essa água irá 
se infiltrar no solo, carregando estes metais pesados até o lençol freático, que, 
desse modo, fica contaminado.

Alguns elementos quando dissolvidos na água passam por mudanças quí-
micas e podem tornar-se ainda mais tóxicos. A absorção destes elementos por 
seres vivos também altera sua estrutura, como é o caso do mercúrio, que quan-
do absorvido por alguns micro-organismos, forma uma molécula mais tóxica, 
conhecida como metil-mercúrio.

Confira na figura abaixo as principais fontes de poluição da água.

1. O chorume infiltra-se no solo 
contaminando o aquifero.

2. Aquifero contaminado por metais 
pesados e agentes patológicos.

3. O poço capta água contaminada.

4. Esgoto da cidade despejado no rio.

5. A enxurrada carrega o lixo das 
ruas para o rio.

6. Despejo de resíduos industriais 
no rio.

7. Os metais pesados dos agrotóxicos 
infiltram-se no solo.

8. Aquifero contaminado por metais 
pesados
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6 • ÁGUA, O LÍQUIDO PRECIOSO

Você já deve ter notado que a maior parte das cidades ergueu-
-se às margens de algum rio. Isso ocorre por causa da grande 
importância da água para nossa sobrevivência. 

O curioso é que o rio, que uma vez matou a sede de tanta gen-
te, é destruído por essas mesmas pessoas, que nele despejam 
diariamente seus rejeitos e todo o tipo de lixo.

Infelizmente é muito raro encontrar um rio urbano que ainda 
esteja vivo. Em suas águas já não vivem mais 
peixes, mas sim micro-organismos causa-
dores das mais variadas doenças. A mata ci-
liar, que protegia suas margens, se perdeu há 
muito tempo, dando lugar a ruas e prédios.

Rios
a fonte da vida

Mata ciliar: formação vegetal 
localizada nas margens dos 
córregos, lagos, represas 
e nascentes. Considerada 
como “área de preservação 
permanente”, com diversas 
funções ambientais.
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ÁGUA, O LÍQUIDO PRECIOSO • 7 

A retirada de mata ciliar é extremamente prejudicial à 
qualidade e quantidade de água. A vegetação é importante 
para manter os rios saudáveis, pois reduz a velocidade das 
enxurradas e serve como um filtro dos resíduos carrega-
dos pela chuva, diminuindo a entrada de poluentes rios, 
lagos, represas e nascentes. 
A mata também serve de abrigo e refúgio para insetos, 
pássaros e outros animais, auxiliando no equilíbrio ecoló-
gico local. As raízes das árvores ajudam a fixar as margens 
dos rios, evitando a erosão e o assoreamento, além de au-
mentarem a absorção de água pelo solo. Plantar árvores é 
sempre uma atitude positiva!

Faça sua parte!
Agora está na hora de mudarmos esta realidade,  

e a solução é simples: mudança de hábito! Vamos entender 

como nossas atitudes cotidianas afetam a saúde dos rios:

Jogue lixo 
no lixo:

Menos cimento, 
mais quintais:

Reduza o uso 
de produtos 
químicos na 

limpeza:

Preserve  
as margens:

Tudo o que jogamos no chão vai parar no rio; um papel 
ou um plástico deixado na rua será carregado pela pri-
meira chuva e com certeza irá parar no rio ou em algum 
lago, poluindo suas águas.

Você consegue imaginar um peixe ou sapo vivendo em 
uma água com desinfetante? Estes produtos, além de 
contaminar o meio ambiente também afetam a saúde de 
quem os manipula. Desinfetante, água sanitária e outros 
produtos químicos que usamos para higienizar ambientes 
e roupas são altamente tóxicos à biodiversidade aquática. 
Reduza consideravelmente o uso destes itens, ou substi-
tua-os por produtos naturais. 

A impermeabilização dos solos com cimento e asfalto 
reduz a absorção de água e contribui para ocorrência de 
alagamentos e enxurradas. Manter áreas com quintais de 
terra é muito importante. Aproveite para cultivá-los e me-
lhorar a qualidade de seu ambiente.
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8 • ÁGUA, O LÍQUIDO PRECIOSO

Você sabia que a quantidade de água existen-
te em nosso planeta é a mesma desde milhões de 
anos atrás? 

A água que bebemos hoje já passou por tantos 
lugares que é até difícil imaginar. Provavelmen-
te, um dia ela já esteve congelada no polo norte, 
já foi uma gota de chuva que caiu no Japão e até já 
matou a sede de um dinossauro. Moraes Moreira 
descreve bem esse ciclo quando canta “a lágrima  
é a água da fruta que você chupou”.

Hoje, essa mesma água é bebida por você e 
dentro do seu corpo será transformada em san-
gue, preencherá suas células e depois virará suor.  
Irá evaporar e voar pelos ares até encontrar outros 
vapores na forma de nuvens, as quais precipita-
rão. Como chuvas irão encharcar o solo, abastecer 
os rios e retornar ao oceano, neste eterno ciclo...  
É como diz a letra da música “Pra chegar na minha 
veia, passa por tanto lugar” (Sertanilia).

Já que a água que bebemos hoje poderá matar a 
sede do neto do seu bisneto daqui a alguns anos, 
que tal começar a repensar seu uso e tomar inicia-
tivas para sua preservação?

Fatos curiosos 
para pensar e agir
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