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ÁGUA: UM BEM MAIOR

Quão importante a água é?

Fonte de vida, ternura e inspiração,

Vale a pena a reflexão...

Algo perto da criação Divina,

Pura e cristalina,

Fonte de inspiração para a vida,

Suporte para a sobrevivência,

Que compõe a nossa essência...

Mesmo sendo tão sublime,

Necessita de cuidados,

Pois como se fôssemos imortais,

Deixamos a preservação de lado!

Daqui uns dias,

Virará artigo de luxo,

Pois o uso sem sabedoria,

Erradicará nossa alegria.

Use com consciência,

Alegria e gratidão,

Sabendo usar, não faltará.

Ela não nos faltará!

Greyson Souza

Esta cartilha é dedicada a cada um que ama a natureza 

e que, de alguma forma, contribui para que tenhamos um 

ambiente mais preservado e seguro para todos os seres, 

desta ou das futuras gerações
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APRESENTAÇÃO

Olá, amiguinho! Tudo bem? Nós 
somos os emoticons, famosos 

personagens do mundo virtual e 
grandes defensores do 

meio ambiente!

Viemos lhe apresentar 
algumas informações 

preciosas sobre o nosso 
planeta...

Principalmente 
sobre a água!

Venha conosco 
nessa jornada!
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1. DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DA ÁGUA

Você sabia que existe 
a Declaração Universal 
dos Direitos da Água?

Ela foi redigida pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), em 22 de março 

de 1992, com o objetivo de gerar debates 

e reflexões sobre a escassez de água em 

vários lugares do planeta. Veja só!

Declaração Universal dos Direitos da Água – 1992

Rio de Janeiro, 22 de março de 1992.

A presente Declaração Universal dos Direitos da Água foi proclamada tendo como objetivo atingir
todos os indivíduos, todos os povos e todas as nações, para que todos os homens, tendo esta
Declaração constantemente no espírito, se esforcem, através da educação e do ensino, em
desenvolver o respeito aos direitos e obrigações anunciados e assomam, com medidas progressivas
de ordem nacional e internacional, o seu reconhecimento e a sua aplicação efetiva.

Art. 1º - A água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, cada nação, cada

região, cada cidade, cada cidadão é plenamente responsável aos olhos de todos.

Art. 2º - A água é a seiva do nosso planeta. Ela é a condição essencial de vida de todo ser vegetal,

animal ou humano. Sem ela não poderíamos conceber como são a atmosfera, o clima, a vegetação, a

cultura ou a agricultura. O direito à água é um dos direitos fundamentais do ser humano: o direito à

vida, tal qual é estipulado do Art. 3 º da Declaração dos Direitos do Homem.

Art. 3º - Os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos, frágeis e

muito limitados. Assim sendo, a água deve ser manipulada com racionalidade, precaução e parcimônia.

Art. 4º - O equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem da preservação da água e de seus

ciclos. Estes devem permanecer intactos e funcionando normalmente para garantir a continuidade da

vida sobre a Terra. Este equilíbrio depende, em particular, da preservação dos mares e oceanos, por

onde os ciclos começam.

Art. 5º - A água não é somente uma herança dos nossos predecessores; ela é, sobretudo, um

empréstimo aos nossos sucessores. Sua proteção constitui uma necessidade vital, assim como uma

obrigação moral do homem para com as gerações presentes e futuras.

Art. 6º - A água não é uma doação gratuita da natureza; ela tem um valor econômico: precisa-se

saber que ela é, algumas vezes, rara e dispendiosa e que pode muito bem escassear em qualquer

região do mundo.

Art. 7º - A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. De maneira geral, sua

utilização deve ser feita com consciência e discernimento para que não se chegue a uma situação de

esgotamento ou de deterioração da qualidade das reservas atualmente disponíveis.

Art. 8º - A utilização da água implica no respeito à lei. Sua proteção constitui uma obrigação

jurídica para todo homem ou grupo social que a utiliza. Esta questão não deve ser ignorada nem pelo

homem nem pelo Estado.

Art. 9º - A gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos de sua proteção e as

necessidades de ordem econômica, sanitária e social.
Art. 10º - O planejamento da gestão da água deve levar em conta a solidariedade e o consenso em
razão de sua distribuição desigual sobre a Terra.

Histoire de L´Eau, Georges Ifrah, Paris, 1992
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Ah, vale destacar que a 
água se apresenta na 

natureza em três estados:

sólido, líquido e gasoso!

2. A ÁGUA NO PLANETA TERRA

Grande parte do Planeta Terra é coberto por água em seu estado líquido. Esse

percentual equivale a cerca de 71% de toda a sua superfície. Do total desse volume,

97,5%, aproximadamente, encontra-se em forma líquida, nos oceanos e mares. No

entanto, a água dos oceanos é salgada, rica em cloreto de sódio e outros sais

minerais, tornando-a imprópria ao consumo humano.

É possível também encontrar água em estado líquido em rios, lagos, represas, nas

nuvens, nos seres vivos e infiltrada no solo e nas rochas. Nesse caso, ela recebe o

nome de água doce, pois apresenta uma quantidade de sais menor que a água do mar.

A porção de água doce existente no planeta é bem pequena, se comparada à porção

de água salgada. Ela representa apenas cerca de 2,5% de toda a água existente no

planeta.

Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA), “dos 2,5% de água doce existente, a

maior parte (69%) é de difícil acesso, pois está concentrada nas geleiras, 30% são

águas subterrâneas (armazenadas em aquíferos) e 1% encontram-se nos rios”. A

quantidade de água potável disponível, portanto, é muito pequena se comparada ao

total de água do planeta.

Fonte: Agência Nacional de Águas (ANA).

Eu te explico!

Água potável é aquela própria 
para consumo e que não 

oferece riscos para os seres 
vivos que a consomem.

Viu como é fácil?

Mas o que 
significa água 

potável?
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HORA DE DESCONTRAIR 

Vamos brincar um pouco, 
mas sem deixar de 
estudar! Vamos lá?

Fonte: Adaptado Suporte Geográfico
https://suportegeografico77.blogspot.com/2018/10/caca-palavras-sobre-hidrosfera.html
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3. A UTILIZAÇÃO DA ÁGUA AO LONGO DA HISTÓRIA

A água sempre foi usada pelos seres humanos para seu consumo direto ou na

realização de várias atividades nas quais era necessária. O crescimento das primeiras

civilizações, há milhares de anos, aconteceu principalmente em locais próximos a

corpos d’água.

O homem descobriu outros usos para a água com o passar do

tempo. Depois que aprendeu a armazenar e fazer a
distribuição da água, percebeu outros dos seus benefícios.

Vamos ver a evolução da 
humanidade e sua relação 
com a água? Se liga aí!

• Por volta dos anos 9000 a.C., surgem os potes feitos de barro não cozidos.

• Nos anos 7000 a.C., surge a cerâmica e essa passa a ser de grande

importância para o armazenamento de água.

• Nos anos 5000 a.C., a irrigação começa a ser empregada na

Mesopotâmia e no Egito, nos deltas* do rio Nilo e dos rios Tigre e

Eufrates.

*Delta é a foz 
de um rio 

formada por 
vários canais.

• Nos anos 2900 a.C., foi construída a primeira

represa para armazenar água e abastecer a

cidade de Memphis, no Egito.

• Nos anos 1300 a.C., os assírios construíram a

primeira represa de pedra para armazenar

água.
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• Nos anos 2500 a.C., foi construído o primeiro sistema de distribuição de água na
região do vale do Indo, na Índia.

By Saqib Qayyum - Own work, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31519718

• Nos anos 300 d.C., foram construídas, pelos romanos, grandes piscinas para

banhos públicos (termas).

By Tamar Hayardeni הירדניתמר - My own work בעצמייצרתי ,
CC BY 3.0
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=111
36190

• Nos anos 700 a.C., foi construído o primeiro aqueduto para levar água para a

cidade de Jerusalém.

• No século XVIII, tem-se a Revolução Industrial a partir da construção da máquina

a vapor, tendo a água como elemento principal de impulsão. No século XIX, foi

construída em Londres (Inglaterra), em 1829, a primeira estação de tratamento
de água, utilizando as águas do rio Tâmisa.
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• No final do século XIX e meados do século XX, foi feita a adição de cloro e flúor,
respectivamente, no processo de tratamento da água.

• No século XX, tem-se grande uso da

água em consequência da

globalização e da industrialização,

principalmente para a geração de
energia elétrica.

• No século XXI, há, devido ao mau uso que se faz da água, graves problemas

hídricos e a necessidade de se construir formas de se recuperar esse bem que
é de todos.

CHARADINHA 

O que é o que é: 

quanto mais seca, 
mais molhada fica?
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HORA DE PESQUISAR E PRATICAR!

Aceita o 

desafio?

Fonte: Adaptado BRK Ambiental
https://www.brktransforma.com.br/wp-content/uploads/2018/08/Folder_ESA_Agua-Criancas.pdf

12

https://www.brktransforma.com.br/wp-content/uploads/2018/08/Folder_ESA_Agua-Criancas.pdf


4. O USO DA ÁGUA EM DIVERSOS SETORES

Viu só como a 
água é 

importante?
CHARADINHA

Por que a água foi 
presa?
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5. A ÁGUA COMO FONTE DE ENERGIA

O ser humano sempre fez uso de fontes de energia para suprir suas necessidades

básicas de sobrevivência ao logo de sua história. A energia facilita muito o trabalho do

homem. Ela é fundamental para ele e para a sociedade em geral, pois serve para

cozinhar o alimento, aquecer as casas, fabricar combustíveis, entre outras coisas.

Algumas substâncias podem produzir energia através de um processo de

transformação. Existe uma grande relação entre a água e a produção de energia. Por

meio das usinas hidrelétricas é possível transformar água em energia.

Vamos ver como funciona
uma usina hidrelétrica?

Hidrelétricas são 
usinas que utilizam 
água para produzir 

eletricidade.

Você sabia que no 
Brasil a utilização da 
água para a produção 
de energia elétrica é 
destaque? Veja no 
gráfico ao lado.
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6. BACIAS HIDROGRÁFICAS BRASILEIRAS 

O Brasil é um dos países mais 
ricos do mundo em bacias 

hidrográficas. Cerca de 12% 
das reservas mundiais de água 
doce superficial estão aqui!

Vejamos as principais 
bacias hidrográficas 

brasileiras!

Embora o Brasil possua uma grande disponibilidade hídrica, essa água não é distribuída

de forma igual por todo o território brasileiro. As regiões que possuem maior

concentração da população apresentam as menores concentrações de recursos

hídricos.

De acordo com o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), o Brasil possui 12

regiões hidrográficas.

Fonte: CNRH. Resolução n. 32, de 15 de outubro de 2003. Anexo I. Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos. Brasília, DF: Ministério do Meio Ambiente, 2003
Disponível em: (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brasil_Bacias_hidrograficas.svg#/
media/File:Brasil_Bacias_hidrograficas.svg). 15

As 12 Regiões 
Hidrográficas 

Brasileiras



7. CICLO HIDROLÓGICO 

Na natureza, a água está em constante movimento devido as suas mudanças de

estado físico. Essas mudanças fazem parte de um ciclo responsável por manter em

equilíbrio a quantidade de água no planeta Terra. A água no estado líquido – presente

em rios, lagos, geleiras, oceanos e até mesmo no solo – ao ser aquecida, pela energia

solar, sofre evaporação, formando vapor de água. Em regiões mais altas e frias da

atmosfera, o vapor de água se condensa, formando as nuvens; e em alguns casos ele

se resfria tanto que se solidifica, formando pedras de gelo ou neve. Após esse

processo, as nuvens se precipitam em forma de chuva, de granizo ou de neve,

devolvendo, assim, a água à superfície da terra. Esse fenômeno recebe o nome de

ciclo da água ou ciclo hidrológico. Esse ciclo garante que a quantidade de água do

planeta Terra se mantenha a mesma, sendo assim, o que está acabando não é a
quantidade total de água, mas sim a água potável.

CHARADINHA

O que é, o que é: 

mesmo atravessando o 
rio não se molha?

Crédito da imagem: por NOAA National Weather Service Jetstream, CC BY 2,0
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HORA DE PESQUISAR E PRATICAR

Relacione cada letra à 
respectiva ação que está 

acontecendo no “ciclo da água” 
na ilustração abaixo.

Aceita o 
desafio?

(      ) 1 - EVAPORAÇÃO                         (      ) 2 - CONDENSAÇÃO

(      )  3 - ESCOAMENTO                      (      ) 4 - PRECIPITAÇÃO

Fonte: Adaptado Atividades para professores
https://atividadesparaprofessores.com.br/atividades-educativas-sobre-a-agua/
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PARA PESQUISAR, ANOTAR, REFLETIR E COMENTAR

Leia a letra da música “Água”, de Arnaldo Antunes e Paulo Tatit, que
descreve um possível percurso feito pela água.

Da nuvem até o chão,

Do chão até o bueiro,

Do bueiro até o cano,

Do cano até o rio,

Do rio até a 

cachoeira...

Da cachoeira até a 

represa,

Da represa até a caixa 

d’água,

Da caixa d’água até a 

torneira,

Da torneira até o filtro,

Do filtro até o copo.

Do copo até a boca,

Da boca até a bexiga,

Da bexiga até a

privada,

Da privada até o cano,

Do cano até o rio...

Do rio até outro rio,

Do outro rio até o mar,

Do mar até outra 

nuvem....

Água                       Arnaldo Antunes / Paulo Tatit

© BMG / Zapipa Edições Musicais/66865700, CD “Canções de Brincar”, Palavra Cantada, Velas, Palavra Cantada, 1996.

1) Com base na letra da música “Água”, é possível afirmar que o caminho
percorrido pela água em nosso planeta acontece obedecendo sempre a
um ciclo? Como seria esse ciclo? Que nome ele recebe?

___________________________________________________________
___________________________________________________________

2) A parte da música, que diz que “a água vai da privada até o cano” e do
“cano até o rio”, explica que durante esse caminho, a água não passa por
nenhum tipo de tratamento para se tornar limpa. Na sua cidade, as águas
que foram usadas nas casas, passam por algum tipo de tratamento antes
de retornar ao rio? Comente.

___________________________________________________________
___________________________________________________________

3) Você considera que a água existente no planeta Terra está diminuindo e
vai acabar? Comente.

___________________________________________________________
___________________________________________________________

4) A questão da água do planeta deve ser motivo de grande preocupação
para todos nós? Por quê?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
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HORA DE DESCONTRAIR

Podemos contar com você 
para encontrar o 

caminho até a estação 
de tratamento de água?

Vamos lá?
Aceita o 
desafio?

Fonte: Adaptado BRK Ambiental
https://www.brktransforma.com.br/wp-content/uploads/2018/08/Folder_ESA_Agua-Criancas.pdf
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8. ESTADOS FÍSICOS DA ÁGUA 

Observe as mudanças 
dos estados físicos da 

água!

Durante a passagem de um estado físico a outro, a temperatura da água se mantém
constante até que todo o processo de transformação ocorra.

A água é a única 

substância que existe de 

forma natural nos 3 

estados da matéria: 

sólido, líquido e gasoso.

A água se 

transforma em 

vapor a 100ºC.

A água se 

transforma em 

gelo a 0ºC.

A geada e o 

orvalho são 

exemplos de 

condensação da 

água.
CHARADINHA

O que é, o que é: 
nasceu na água.

Na água foi criado.
Mas, se voltar para a água,
aos poucos será eliminado?
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9. COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA ÁGUA

Embora a água seja uma substância preciosa à vida no planeta Terra e considerada

solvente universal, ela é formada pela união de apenas dois elementos químicos: o

hidrogênio e o oxigênio. Para compor uma molécula dessa substância são necessários

dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, que se juntam por ligações covalentes.

Nas ligações covalentes, os 

elétrons dos átomos são 

compartilhados.

Fonte: Adaptado Vecteezy.com 
<a href="https://www.vecteezy.com/free-vector/solid-liquid-
gas">Solid Liquid Gas Vectors by Vecteezy</a>

As moléculas de água se juntam umas às outras por meio de ligações de hidrogênio. O

estado físico em que a água se encontra tem relação com a maneira como estas

ligações se apresentam. No estado líquido, as moléculas têm menos ligações e, por

isso, a água é fluida; no estado sólido, as moléculas têm quatro ligações e, por isso,

uma estrutura mais rígida; já no estado gasoso, as ligações são quebradas e as

moléculas encontram-se isoladas.

CHARADINHA

O que é, o que é:

que cai de pé e corre 

deitado?
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HORA DE PESQUISAR E PRATICAR!

Fonte: Adaptado Wordwall
https://wordwall.net/pt-br/community/doen%C3%A7as-%C3%A1gua

Coloque dentro de cada 
nuvem vazia a palavra que 
melhor complete a frase.

Vamos 
lá? 
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10. A ÁGUA NO CORPO HUMANO 

A água representa cerca de 60% do peso total do corpo de 
um indivíduo adulto e quase 80% do corpo de uma criança. 

Ela é o principal componente das nossas células, mas 
também é encontrada fora dessas estruturas, no líquido 

extracelular.
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Impressionante, 
né? 

Fonte: Adaptado Cliparts
https://www.clipart.email/download/20793234.html
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11. FUNÇÕES DA ÁGUA NO CORPO HUMANO 

Você sabia que a água 
desempenha importantes 

papéis em nosso corpo? Veja 
só que interessante!

CHARADINHA

O que a garrafa 
disse para a água?

Isso é 
fantástico!
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12. A ÁGUA COMO FONTE MEDICINAL

As águas da cidade Águas de São Pedro, pequeno município do interior do estado

de São Paulo, são um bom exemplo de água medicinal. O município é considerado

uma cidade de cura e lazer, garantindo qualidade de vida a moradores e turistas.

Conta com três fontes de águas minerais, hoje conhecidas corno Fonte Juventude,

Fonte Gioconda e Fonte Almeida Salles.

A água da Fonte Juventude é a mais rica do Brasil e a segunda do mundo em teor

de enxofre e seus compostos não oxigenados. A água sulfurosa da Fonte Juventude

é indicada nos tratamentos de reumatismo, nevralgias, diabetes e algumas doenças

de pele. O principal método de tratamento com essa água são os banhos de

imersão, disponíveis no Balneário Municipal Dr. Octavio Moura Andrade e nos

principais hotéis da estância.

A água da Fonte Gioconda pertence às do tipo de Montecatini (na Itália), Carlsbad

(na Boêmia) e Brideles-Bains (na França). Possui, entre outros elementos minerais,

quase meio grama (470 mg/l) de sulfato de sódio por litro, além de ser altamente

radioativa. É indicada para os problemas de fígado, vesícula biliar, intestinos e

também na falta de acidez gástrica.

Já a água da Fonte Almeida Salles é semelhante à de Vichy, Saint Nectaire e La

Bourboule, na França. Contém mais de meio grama de bicarbonato de sódio por litro

(555 mg/l). Indicada para doenças do estômago, como azia por excesso de acidez

gástrica, linfatismo, artritismo, diabetes, cálculos renais, entre outras.

Você sabia que há, no Brasil e no mundo, 
algumas fontes de água consideradas 

medicinais? Incrível, né? Veja um pouco 
sobre uma delas!

Fo
n

te
: A

d
a

p
ta

d
o

 A
n

tô
n

io
 F

. d
e 

M
o

u
ra

 A
n

d
ra

d
e

h
tt

p
:/

/t
u

ri
sm

o
.a

gu
as

d
es

ao
p

ed
ro

.s
p

.g
o

v.
b

r/
ag

u
as

-m
in

er
o

m
e

d
ic

in
ai

s

Por Marcos Guerra - Obra do próprio, Domínio público, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9344781

Lindo! 
Não é 
mesmo?

25

http://turismo.aguasdesaopedro.sp.gov.br/aguas-mineromedicinais
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9344781


PARA PESQUISAR, ANOTAR, REFLETIR E COMENTAR

Você conhece a fonte de abastecimento de 
água da sua cidade?  Sabe em que 

condições ela está? Poluída ou preservada? 
Como as pessoas tratam essa fonte de 
água? Pesquise e conte para a turma!

Vamos lá?

1) Pesquise o nome dos principais rios próximos a sua região ou cidade e
anote aqui. Você conhece algum deles? Sabe um pouco sobre sua história?
Pesquise e conte para a turma.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

2) A água que você utiliza em sua casa vem de algum desses rios citados
acima ou vem de outra fonte? E a água que abastece a maioria da cidade
em que você mora, de onde vem?

__________________________________________________________

3) Em sua opinião, tem água suficiente no mundo para todas as pessoas? 
Quais são as condições dos recursos hídricos (disponibilidade de água) da 
sua cidade, da sua região, do seu país e do mundo?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

4) Você acredita que todas as pessoas têm acesso à água tratada?
Comente sua resposta.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

5) Em uma escala de 0 a 10, qual a importância que você daria para a 
água? Por quê?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
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13. A ÁGUA E O TURISMO

O turismo é uma importante fonte de renda para a economia de

uma cidade ou país e a água está presente aqui também.

Vou te apresentar alguns 
pontos turísticos em que 

a água se destaca!

• Cataratas do Iguaçu – Paraná 
As Cataratas do Iguaçu são uma das mais

belas paisagens do mundo e são visitadas por

milhares de turistas anualmente. Ela é

formada por 275 saltos, por onde passam, em

média, 1.500 metros cúbicos de água por

segundo. Atrai e encanta turistas do mundo

todo, tanto em épocas chuvosas ou em

períodos de estiagem. É um espetáculo da

natureza que causa as mais belas sensações

em quem aprecia suas maravilhas.

• Encontro das Águas – Manaus

É um fenômeno que acontece no

encontro entre as águas do rio Negro,

que é preta, e as águas o rio Solimões,

que é barrenta. Essas águas percorrem

cerca de 6 km, lado a lado, sem se

misturarem. Tal evento ocorre devido a

fatores como temperatura, densidade e

velocidade diferentes entre as águas.

Constitui-se em uma das maiores

atrações turísticas da cidade de Manaus.

As águas do rio Negro têm, em média, velocidade de 2 km/h e 28°C de temperatura e

as águas do rio Solimões chegam a atingir até 6 km/h e 22ºC temperatura.

• Gruta do Lago Azul – Bonito (Mato Grosso do Sul)

A Gruta do Lago Azul é um famoso lago de

águas extremamente azuis localizada na cidade

de Bonito. Com cerca de 80m de profundidade

é importante ponto turístico da região. Diante

de tamanha beleza e fragilidade, esse

espetáculo da natureza, foi transformado em

Monumento Natural para se garantir a sua

preservação.
By Marcel Favery - Own work, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40322798
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Ah, não podemos nos 
esquecer das nossas 
lindas praias, não é 

mesmo?

• Copacabana – Rio de Janeiro • Itacaré – Bahia

• Maragogi – Alagoas • Búzios – Rio de Janeiro 

Que 
lindo! 

CHARADINHA

O que a areia da praia 
falou para o mar?
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14. ÁGUA E O SAGRADO
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Você conhece a 
história da Arca de 

Noé e o grande 
dilúvio? Não? Então 

irei te contar!
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15. O SIMBOLISMO DA ÁGUA NAS RELIGIÕES

Cristianismo
A água é utilizada no batismo, que simboliza o renascimento da pessoa,
purificação dos pecados e ter uma vida nova. No catolicismo, a água
benta é considerada uma espécie de medicação espiritual.

Islamismo
A água serve, principalmente, para a purificação. Todas as mesquitas
possuem água, normalmente uma fonte, para esta ablução*. Em
situações em que a água se torna escassa, os Muçulmanos utilizam
areia para suas lavagens.

Judaísmo
Os Judeus usam a água para lavagens rituais com o objetivo de
restaurar ou manter um estado de pureza. A lavagem das mãos antes e
depois das refeições é obrigatória.

Espiritismo
A água que as pessoas utilizam no estudo (culto) do evangelho no lar
tem por objetivo a fluidificação da água, ou seja, sua magnetização
com fluidos (energias) mais puras.

Religiões Afro
A água tem grande significado, tendo grande simbolismo nos banhos.

Religiões de matrizes africanas veneram as águas como manifestação
maternal do amor divino.

Indígenas
A água é considerada um espírito que concede vida a todos os seres 
que a rodeiam. Os indígenas reverenciam a água como a morada dos 
espíritos e alguns acreditam até mesmo que o ser humano vem delas. 
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Vejamos, agora, o que a água 
significa em algumas religiões!

*Ablução: rito de lavagem 
para purificação que os 

muçulmanos realizam antes 
das orações.
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https://www.pensandoensinoreligioso.com.br/2013/04/o-simbolismo-da-agua-nas-tradicoes_13.html


16. ÁGUA E ATIVIDADES FÍSICAS

Você costuma praticar exercícios físicos? 
Sabia que a falta de água durante as 
atividades pode gerar complicações? 

Vamos conhecer um pouco mais!

Na realização de atividades físicas, o corpo perde muita água através da transpiração,

em média de 1 a 2 litros por hora de atividade. Esses números, porém, variam de

pessoa para pessoa e, dependem, também, das condições do ambiente, tais como:

temperatura, umidade relativa do ar e intensidade dos exercícios.

Durante a transpiração, perde-se água e eletrólitos, como: sódio, potássio, magnésio e

cloro, o que pode levar a uma desidratação e provocar uma diminuição no volume de

sangue bombeado pelo coração em cada batimento cardíaco.

Caso ocorra a desidratação, o organismo começa a retirar água de suas diferentes

partes e enviar para o sangue. Quando essa ação não é mais suficiente para reparar as

perdas de água ocorridas, acontece um aumento da frequência cardíaca, como

resposta natural do corpo para manter seu funcionamento em condições normais.

No momento que o aumento da frequência cardíaca também não é mais suficiente,

acontece uma diminuição da capacidade respiratória e, consequentemente, uma

diminuição da capacidade de desempenho físico. Portanto, dependendo da

porcentagem de água corporal perdida, pode haver perdas significativas no

desempenho esportivo.

Sabendo-se que há perdas importantes de água e sais minerais durante a prática de

atividades físicas, beber água durante essas atividades deve ser uma ação frequente,

para evitar danos ao organismo pela desidratação.

CHARADINHA

O que não se 
come, mas dá 
água na boca?

• Antes do exercício:

24 horas antes: ingerir água em proporções adequadas.

2 horas antes: tomar cerca de 500 ml de água ou

isotônico.

• Durante o exercício: se possível, a

cada 20 min ingerir água ou isotônico.

• Após o exercício: consumir bebida

isotônica e alimentação rica em

carboidratos.

Veja algumas dicas para manter-se 
hidratado durante as atividades 

físicas!
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17. ÁGUA VIRTUAL 

A água virtual refere-se à quantidade de água que é utilizada, de forma direta ou

indireta, para se produzir ou preparar os mais variados produtos que consumimos em

nossa vida diária, sejam eles bens ou serviços. Trata-se da água que não se vê, mas

se consome, pois grande parte de tudo que consumimos tem água incorporada em

sua produção. Assim, a água virtual é toda água que está envolvida em um produto

desde sua produção até o seu descarte. A forma usada para se calcular essa

quantidade de água é chamada pegada hídrica!

Você sabe o que é 
água virtual? Vou 

te explicar!

Vejamos abaixo o gasto 
de água em alguns 

produtos. É de arrepiar!

Fonte: Revista Exame.com | Revista Superinteressante | Water Footprint Network.
https://www.researchgate.net/figure/Figura-5-Pegada-hidrica-media-do-brasileiro-e-a-quantidade-de-agua-utilizada-para-a
_fig5_316837789
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18. VALOR DE ÁGUA CONSUMIDO POR SETOR

A agricultura é o setor que mais consome e também o que mais desperdiça água no

mundo. Esse desperdício acontece principalmente na irrigação das plantações e pode
chegar a 50% do total da água utilizada.

Se ligue aí! O gráfico abaixo 
mostra a quantidade de água 
consumida por cada setor, no 

Brasil, no ano de 2012!

CHARADINHA

O que é, o que é:
entra na água e não se 

molha?
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HORA DE PESQUISAR E PRATICAR!

Leia com atenção e marque 
a resposta correta!
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19. ÁGUA NA ARTE

Na música!

A água serviu e ainda 
serve de inspiração para 
grandes artistas. Veja 

alguns exemplos!

Na pintura!

A Igreja de San Giorgio Maggiore 

em Veneza, 1908 (Claude Monet)

Ponte de Langlois em Arles, 1888 
(Van Gogh)
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Nos livros!

Fonte: 

https://www.moderna.com.br/main.jsp?lumPageId=4028818B2E24D32

4012E3469E60A34AF&itemId=AA734BE5DE53486F92E7C737D1C18BF0

Fonte: 

https://www.moderna.com.br/main.jsp?lumPageId=40

28818B2E3AAEB2012E49CCED182E5D&itemId=8A808A

8267561D41016760D931653690

Fonte: 

https://www.moderna.com.br/main.jsp?lumPageId=4028818B2E3AA

EB2012E49CCED182E5D&itemId=8A808A825669F66401567F2909D65

2D4

CHARADINHA

O que as bruxas usam 
para voar em dias de 

chuva?
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HORA DE PESQUISAR, REFLETIR E PRATICAR

Para fazer essa cruzadinha 
você deverá se orientar pela 

letra da música “Planeta 
Água”, de Guilherme 

Arantes. Depois que fizer a 
cruzadinha, responda as 
questões que estão logo a 
seguir. Lembre-se de se 
orientar pela letra da 
música, viu? Vamos lá?
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PARA PESQUISAR, ANOTAR, REFLETIR E COMENTAR

1) De acordo com a letra da música “Planeta Água”, quais são os benefícios
que a água traz para as pessoas?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2) E os malefícios, você consegue citar algum?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3) Será que o autor também se refere a algum malefício causado pela água?
E qual(is) seria(m)?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

4) Qual é o ciclo natural que o autor se refere na música?

___________________________________________________________

5) Copie os versos da canção onde o autor se refere à passagem da água de
um estado para o outro.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

6) Você poderia dizer quais são os nomes dessas mudanças?

___________________________________________________________

7) Você concorda com o título dessa música? Por quê?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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20. DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA

Você sabia que, apesar de ser 
essencial à vida, a água pode 

ser uma importante 
transmissora de doenças?

Vejamos algumas doenças de
veiculação hídrica!

Leptospirose – É uma doença causada 
por uma bactéria presente em urina dos 
ratos de esgotos, ou de outros animais 

infectados como cães e gatos, que 
penetra no corpo por meio do contato dos 
excrementos destes animais ou da água 

contaminada com a pele ferida ou 
mucosas, como olhos, nariz.

Hepatite A – Essa doença, 
altamente contagiosa, é 

caracterizada por 
inflamação do fígado e que, 
apesar de geralmente ser 
leve, em alguns casos pode 

evoluir para uma forma 
grave e ser fatal quando não 

tratada.

Giardíase – É uma infecção do 
aparelho digestivo, cuja transmissão 

é feita através do consumo de 
alimentos ou água contaminados por 
fezes contendo cistos do parasita 

giárdia, sendo uma doença infecciosa 
que pode ser transmitida entre 

pessoas.

Ascaridíase – É uma verminose causada 
pelo parasita Ascaris lumbricoides, 

também conhecido como lombriga, que 
habita, se desenvolve e se multiplica no 

intestino. Essa doença é transmitida 
através da ingestão água ou alimentos 
contaminados com ovos do parasita.

Febre Tifoide – É uma doença infeciosa 
causada pela bactéria Salmonella typhi e 

a sua transmissão é feita através do 
consumo de água e alimentos 
contaminados com o parasita.

Cólera – É uma infecção
intestinal causada pela
bactéria Vibrio cholerae que
pode ser transmitida por água
e alimentos contaminados.

Fonte: Adaptado https://www.tuasaude.com/consequencias-de-beber-agua-contaminada/
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PARA PESQUISAR, ANOTAR, REFLETIR E COMENTAR

Como vimos anteriormente, apesar de 
essencial à vida, a água também pode ser 
um grande veículo transmissor de doenças, 

não é mesmo?

1) Pesquise mais sobre o assunto e anote aqui as principais doenças que podem
ser causadas pela água contaminada.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2) Você já teve alguma dessas doenças ou conhece alguém que teve? Se sim,
qual?
_______________________________________________________________

3) O que pode ser feito para se evitar essas doenças?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

4) Vamos descobrir algumas dessas doenças no caça-palavras?

Fonte: Adaptado Wordwall
https://wordwall.net/pt-br/community/doen%C3%A7as-%C3%A1gua 40
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21. A ÁGUA E A SUSTENTABILIDADE 

Um termo que se ouve frequentemente é
a sustentabilidade, você sabe o que é?

São cada vez mais visíveis os efeitos da degradação que o homem

vem provocando na natureza e que tem se intensificado, ainda mais, na atualidade.

Como exemplo, pode-se citar a poluição, a destruição de habitats e da biodiversidade,

o acúmulo de resíduos sólidos, as mudanças climáticas, entre outros.

Pode-se dizer que a sustentabilidade refere-se à capacidade de suportar, de resistir,

de manter-se, abrangendo ações ou atividades que busquem o equilíbrio entre a

disponibilidade e exploração dos recursos naturais. Ao se utilizar os recursos de forma

sustentável eles não se esgotam com facilidade, assim terão condições de se

manterem por vários anos, suprindo as necessidades das gerações presentes e

futuras. Portanto, o desenvolvimento sustentável não provoca a escassez ou
esgotamento dos recursos.

Desde a Conferência de Estocolmo, realizada em 1972, o mundo vem buscando

formas de amenizar e/ou diminuir os problemas ambientais. Em relação à questão

hídrica, também se tem buscado produzir tecnologias capazes de se reduzir ou

solucionar tais problemas. Vejamos alguns exemplos de estratégias que vêm sendo
utilizadas:

Dessalinização
É um processo físico-químico de tratamento da água para retirada

de sais, tornando-a doce e própria para o consumo.

Transposição de rios

É o deslocamento de parte de um rio, com o objetivo principal de

levar água de um lugar que possua abundância desse recurso para

outro que apresenta escassez.

Despoluição

É o nome dado ao conjunto de processos e técnicas utilizadas com

o objetivo de eliminar a poluição existente em um determinado

local.

Captação de águas da 

chuva

É a captação da água da chuva para posterior utilização, pelo ser

humano, em atividades diversas, visando à economia.

Águas de reuso

É a água residuária que está dentro de padrões estabelecidos para a

sua reutilização. Normalmente, é resultante de águas do banho,

cozinha, processos de fabricação industrial e águas de infiltração.

Fonte: Adaptado https://brasilescola.uol.com.br/biologia/Agua-reuso.htm
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HORA DE DESCONTRAIR

Vamos brincar um pouco, 
mas sem deixar de 
estudar! Vamos lá?

Fonte: Adaptado Suporte Geográfico
https://suportegeografico77.blogspot.com/2018/05/caca-palavras-sobre-desenvolvimento.html
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22. ÁGUA E EDUCAÇÃO

Querido amiguinho, diante de tudo que foi 
exposto sobre a água e sua importância real 
para a manutenção da vida do planeta Terra 
e em diversas atividades, ficou claro que é 

fundamental e urgente garantir sua proteção! 
Sabemos que a poluição é um grave problema 

em muitos locais, sendo preciso cada vez 
mais a adoção de medidas para garantir a 

saúde das águas e a preservação desse bem 
tão precioso.
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Muitas são as questões que precisam ser 
revistas e/ou desenvolvidas em nossa 

sociedade para garantirmos a segurança 
hídrica no planeta. No entanto, algumas 

pequenas ações em nosso dia a dia 
também são importantes.

Temos uma missão para você: cuidar 
das águas e do meio ambiente! Olhe 

essas dicas!

Deixe a torneira fechada ao escovar os dentes, fazer a barba e ao lavar a

louça. Só abra quando for necessário. Deixar a torneira aberta durante todo o

tempo de realização dessas atividades

desperdiça muita água;

Preserve nascentes, rios e mananciais;

Faça reflorestamento, evite o desmatamento;

Não jogue lixo nos rios, córregos, lagos e praias;

Evite banhos demorados;

Utilize sabão e detergente biodegradáveis, pois não poluem os rios;

Não jogue óleo de cozinha usado diretamente no ralo das pias ou

no lixo. Coloque-o em uma garrafa plástica bem tampada antes de jogá-lo no

lixo ou leve a algum ponto de coleta. Um litro de óleo pode poluir até 1 milhão de

litros de água – o suficiente para uma pessoa usar durante 14 anos!

Para lavar o carro e a calçada, utilize o balde e não a mangueira;

Feche bem as torneiras! Observe se elas ou

as    descargas    dos    sanitários                               apresentam  algum vazamento;

Não deixe para amanhã! Comece 
a praticar hoje mesmo e ajude a 

preservar nosso planeta!

Reutilize a água da chuva para regar as plantas, limpar o quintal ou o carro;

Reutilize a água da máquina de lavar roupas para limpar a calçada ou o quintal.
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Nestas duas cenas, além do erro 
mais grave ser o desperdício de 
água, existem mais sete erros. 

Vamos encontrá-los?

HORA DE DESCONTRAIR

Aceita o 
desafio?

Fonte: Adaptado Cartilha: Consumidor, Catador e Logística Reversa - Responsabilidades Compartilhadas

https://docplayer.com.br/amp/7570875-Cartilha-consumidor-catador-e-logistica-reversa-responsabilidades-

compartilhadas.html
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PARA PESQUISAR, ANOTAR, REFLETIR E COMENTAR

Pense sobre tudo que você já 
ouviu, estudou e já sabia sobre 
a água. Reflita e anote, aqui, 
na nuvem, palavras que você 

considera que tenham relação e 
importância sobre o tema.

Aceita o 
desafio?
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23. PARA SABER UM POUCO MAIS

O Brasil possui grandes tesouros 
hídricos. Vamos conhecer mais alguns?

•Aquífero Guarani, o gigante subterrâneo

Fonte: Agência Nacional de Águas (Adaptado)

Um imenso depósito de água embaixo de nossos pés. Com uma extensão de 1,2
milhão de quilômetros quadrados e capacidade para armazenar até 160 trilhões de
litros de água, o Sistema Aquífero Guarani (SAG) é o maior reservatório
transfronteiriço da América do Sul, situado entre Brasil, Argentina, Paraguai e
Uruguai. Ele chegou a ser considerado o maior do mundo: hoje, é considerado o
segundo maior, A maior parte está no Brasil, onde ocupa uma área subterrânea de
840 quilômetros quadrados. Cerca de 15 milhões de pessoas vivem sobre os locais
de influência do aquífero.

Pesquisas da Embrapa Meio Ambiente apontam que os 40 trilhões de litros
utilizáveis do Guarani (porção que pode ser obtida com segurança e para a qual já
há tecnologia de extração disponível) seriam suficientes para abastecer, por um
ano, duas vezes e meia a população brasileira, a um consumo médio diário per capita
de 250 litros d'água - dobro da quantidade sugerida pela Organização Mundial de
Saúde (OMS).

O principal uso do Guarani atualmente é o abastecimento das cidades. Mas alguns
setores da indústria e da agricultura também têm o reservatório como fonte de
fornecimento, com a vantagem de que a água não precisa de tratamento.

No Brasil, o aquífero atinge os estados de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais e Goiás. São Paulo é o
maior consumidor. Cerca de 17% da demanda por água do estado é feito pelo
Guarani. As principais cidades do norte, noroeste e oeste do estado utilizam suas
águas, com destaque para Ribeirão Preto (100% abastecida por ele), São Carlos,
Bauru e Araraquara.
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Cerca de 90% da água do aquífero está confinada, ou seja, protegida por rochas, e
10% está em áreas de afloramento. Essas últimas estão mais suscetíveis à
poluição. De acordo com especialistas, não é possível falar em uma ameaça em
curto prazo. As camadas de rocha basálticas e arenitos que separam a água da
superfície dificultam a penetração desses poluentes. Porém, para o diretor do
DAEE de Ribeirão Preto, Carlos Alencastre, a existência de cemitérios e lixões
próximos às áreas de recarga pode causar um escoamento de substâncias danosas
à qualidade da água do reservatório.

Já a sustentabilidade do Guarani está em perigo pela extração em excesso. "Em
Ribeirão Preto, por exemplo, extrai-se 13 vezes mais do que a capacidade de
recarga", diz Alencastre, informando que a superexploração pode provocar um
afundamento da área. Ele conta que, há algum tempo, pesquisas da Embrapa de
Campinas, SP, constataram contaminação por substâncias utilizadas na agricultura,
um dos riscos a que as áreas de afloramento estão suscetíveis. Mas ressalva que a
coleta foi feita em áreas de água rasa, assim, não há como confirmar a poluição,
pois o reservatório é profundo (pode chegar a 1.500 metros de profundidade).

O Guarani, segundo ele, tem grande potencial estratégico, tratando-se de uma
reserva que poderá ser utilizada pelas gerações futuras de todos os países que o
compõem. "O aquífero tem um valor inestimável. Mas, se não tomarmos cuidado,
isso poderá se perder", diz.

By Multimídia/Abr - File made by Agência Brasil [1] and retouched by the uploader, CC BY 

3.0 br, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2464408

O Aquífero Guarani
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•Aquífero Alter do Chão, o maior reservatório de água do planeta

Fonte: Agência Nacional de Águas (Adaptado)

O aquífero Alter do Chão já era conhecido dos cientistas. Eles só não sabiam que
era tão grande.

Em nenhum outro lugar ela é tão farta. Tirando as geleiras, um quinto da água
doce existente no mundo está na Amazônia. Parece muito, mas os rios e lagos do
lugar concentram só a parte visível desse tesouro.

Debaixo da terra existem lagos gigantes, de água potável, chamados aquíferos.
Até agora, o maior do planeta era o Guarani, que se espalha pelo Brasil, Paraguai,
Argentina e Uruguai. Mas, um grupo de pesquisadores acaba de revelar que o
aquífero Alter do Chão, que se estende pelo Amazonas, Pará e Amapá, é quase
duas vezes maior.

"Isso representa um volume de água de 86 mil quilômetros cúbicos. Se comparado
com o Guarani, por exemplo, ele tem em torno de 45 mil quilômetros cúbicos”,
explicou Milton Mata, geólogo da UFPA.

A maior parte do aquífero Guarani, no sul do Brasil, está debaixo de rocha. Já no
aquífero na Amazônia tem terreno arenoso. Quando a chuva cai, penetra com
facilidade no solo. A areia faz uma espécie de filtro natural. A água do
reservatório subterrâneo chega limpa, boa para beber.
Perfurar o chão de areia é fácil e barato. O poço nem precisa de estação de
tratamento químico.

Dez mil poços particulares e 130 da rede pública já usam o aquífero para
abastecer 40% da população de Manaus. Mas a maior parte da cidade ainda
depende da água dos rios.
“Você pode abastecer todas as cidades da Amazônia com Alter do Chão sem
problema e deixar de usar águas superficiais que estão todas contaminadas”, falou
o geólogo.

Num planeta ameaçado pelo aquecimento, o aquífero Alter do Chão é uma reserva
estratégica.
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Fonte: Faculdade de Geologia/ Instituto de Geociências da Universidade Federal do Pará
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