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O que é água? 

 A água é um líquido incolor e inodoro, como todas as substâncias é formada por 

partículas minúsculas chamadas átomos, que agrupados formam moléculas. A molécula de 

água é formada por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio - H2O.  

No nosso planeta, 70% da superfície é coberta por água. Apenas 3% da água é 

doce. O Brasil é um dos países que mais tem água., ou seja, possui em torno de 12% de toda 

a água doce do Mundo. Às vezes a água doce é potável, ou seja, pode ser utilizada para beber 

e cozinhar os alimentos. A água potável é límpida e inodora, fresca e sem impurezas e 

contém uma pequena quantidade de sais minerais e oxigênio. 

 

Ciclo da água na natureza 

 

As águas estão sempre em movimento. Observe no desenho o caminho percorrido 

pela água 

 

 
 

Para entender  o movimento da água, comecemos pelo lado direito do desenho, 

onde a energia do sol está evaporando a água do mar, dos rios,etc... e levando até a 

atmosfera. O vapor de água invisível se une então às moléculas de água numa viagem que o 

levará de regresso ao solo ou à água, em forma de precipitação. A precipitação pode tomar 
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uma das várias formas possíveis, mas sempre começará como água congelada. As moléculas 

de água se juntam e se lançam até a superfície da Terra. Assim, a água termina como gota de 

chuva, cristal de neve ou granizo, o que depende da estação do ano, da localização e do 

clima.  Nem toda a água chegará à Terra. Alguma se evaporará no caminho entre as nuvens e 

a terra e então regressará a atmosfera para iniciar de novo o ciclo. Quando chegar à Terra, 

correrá sobre a superfície da terreno, se infiltrará (enchendo os espaços porosos que existem 

entre as partículas que compõem o solo), ou cairá num corpo de água (riacho, rio ou lago).  À 

medida em que os motores fazem seu trabalho de gerar potência aos veículos, parte de seu 

descarte consiste de vapor de água que são lançados à atmosfera através do processo de 

combustão e queima. E os animais inalam vapor de água quando respiram  

A maior parte de água se infiltra no terreno. Parte de água será absolvida pelas 

raízes das plantas, para logo ser transpiradas ou expulsas ao ar através de suas folhas em 

forma de vapor de água. Outra porção de água se moverá lentamente até os aquíferos 

subterrâneos, percorrendo através do solo até chegar ao leito de rocha. Eventualmente, por 

médio de poços ou drenagem, a água subterrânea pode ser extraída e usada.  

Outra parte da água ascendera lentamente através do solo e do leito de rocha até 

chegar à superfície em forma de mananciais ou de poços artesianos.  

O excesso de água correrá sobre a superfície do terreno até os corpos de água, 

arrastando terra valiosa e todo o que se adere às partículas de terra. Então, o processo de 

evaporação, assim como o da transpiração, respiração e combustão, começa de novo. E a 

interminável reciclagem da água continua.  

Chuva ácida 

 

Além de movimentar-se a água muda de forma. Com o calor do sol ela evapora e 

passa para a forma gasosa. Em lugares muito frios, a água líquida se transforma em gelo. O 

gelo volta à forma líquida quando vem o calor. Às vezes os gases venenosos de fábricas e 

veículo misturam-se com a água no ar. A mistura retorna como chuva ácida que pode 

danificar a vida  e corroer estátuas e prédios.  O vento pode levar os gases a longas 

distâncias. Assim, a poluição de um local pode ir para outro.  

 

 

  Poluição e destruição da água 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

O homem com sua forma de tratar a natureza tem poluído a água. Isso acontece, 

por exemplo, quando joga detergente; quando despeja resíduos de esgotos e de processos 

industriais nos rios. Os maiores problemas são provocados por indústrias que, ao se 

preocupar com o lucro, esquecem das consequências humanas dos seus atos. 
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Imagem pesquisada em http://www.agua.bio.br/botao_e_U.htm 

 

Há outras atitudes dos homens que estão destruindo os mananciais de água. Uma 

delas é a destruição da mata ciliar. A mata ciliar fica nas margens dos rios, lagos, córregos e 

arroios. As raízes das árvores que compõem a mata ciliar transformam o solo em uma espécie 

de esponja que retém e filtra a água das chuvas. Assim, a mata ciliar serve de obstáculo 

contra os assoreamentos, evita enchentes, dá abrigo a animais, evita despejo de lixo e esgoto 

nos rios, impede que os agrotóxicos das lavouras sejam levados pelas águas da chuva aos 

rios,etc... 

A água nas lavouras 

A realização incorreta dos plantios pode provocar a destruição do solo pela ação 

da água. Algumas das práticas de conservação de solos que detêm a água e protegem da 

erosão lugares onde há terrenos arados, consistem em arar a terra mantendo a curva de nível, 

construir terraços, assim como canais revestidos de grama para transportar o excesso de água. 

Observe a gravura. 

  

Imagem pesquisada em http://www.iac.sp.gov.br/Tecnologias/Berinjela/images/be8.jpg 

http://www.agua.bio.br/botao_e_U.htm
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Outro problema nas lavouras é o uso de agrotóxicos e fertilizantes. No solo a 

presença desses produtos já é prejudicial ao seres vivos. O problema se agrava quando as 

chuvas carregam esses produtos para os rios, contaminando as águas, as plantas e os animais. 

Mesmo depois de tratada a água pode conter agrotóxico. 

Enchentes 

Em cidades e subúrbios, onde a maior parte do terreno se utiliza para ruas, 

edifícios, centros comerciais, aeroportos e áreas industriais, a precipitação determina uma 

correnteza no solo 10 vezes mais rápida que em terrenos não pavimentados. E como esta 

água não pode penetrar no solo, seu volume aumenta, na medida em que recebe as águas 

vindas dos sistemas de drenagem e esgotamento sanitário. Ao mover-se com tal velocidade e 

volume, arrastará o lixo e outros contaminantes sedimentados nestas tubulações e os arrastará 

aos rios e riachos.  

 

Imagem pesquisada em http://www.sinfronio.com.br/charges/chargesineditas/chargeine26.jpg 

Obs. Analisar criticamente o preconceito existente na charge. 

Nas áreas urbanas, se aplicam os mesmos princípios de conservação e 

administração: interceptar a força da corrente de água, detê-la, controlá-la e reduzir a 

quantidade de água que corre pela superfície do terreno.  

O problema fica mais grave quando as enxurradas atingem regiões onde as casas 

foram construídas em morros. Em geral, nesses locais moram pessoas pobres que vão morar 

aí por serem terrenos baratos ou que possam construir sem pagar por ele.  

 
Imagem pesquisada em http://www.defesacivil.salvador.ba.gov.br/images/fotos/acidentes/pernambues-8.jpg 

http://www.sinfronio.com.br/charges/chargesineditas/chargeine26.jpg
http://www.defesacivil.salvador.ba.gov.br/images/fotos/acidentes/pernambues-8.jpg
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Doenças que ocorrem em decorrência das enchentes 

Muitas doenças ocorrem em consequência das inundações. Ocorrem com maior 

incidência: a Leptospirose, diarréias, cólera, febre tifóide e hepatites A e E, além de sarampo, 

rubéola, difteria e coqueluche.  

 

Como a água pode ser tratada? 

Observe na gravura as etapas de tratamento: 

1ª. Etapa – por meio de uma bomba, a água do rio é sugada para a estação de tratamento, 

onde recebe duas substâncias - sulfato de alumínio e cal. Com essa solução as impureza se 

juntam em flocos e a cal neutraliza a acidez dada pelo sulfato de alumínio. 

2ª. Etapa – os flocos se depositam no fundo do tanque de decantação. 

3ª.etapa – a água que já está mais limpa  e que ficou por cima é conduzida para o filtro de 

cascalho para eliminar as últimas partículas sólidas. 

4ª. Etapa – a água recebe o cloro que mata os micróbios. Às vezes também se adiciona à 

água, antes de ser enviada às nossas casas, o flúor que tem a função de proteger os dentes 

contra as cáries. 

 

 

Sistema de Tratamento de água 

Imagem pesquisada em http://www.agua.bio.br/botao_d_L.htm 
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Apesar disso é necessário limpar regularmente as caixas d’água das casas. Como os pais 

podem fazer isso? Devem fechar o registro e abrir as torneiras para secar a caixa. Esfregar as 

paredes da caixa com uma escova. Enxaguar e esvaziar. Encha a caixa e coloque 1 litro de 

água sanitária para cada 1000 litros d’água e aguarde duas horas. Esvazie bem a caixa e 

coloque a tampa. Abra o registro, encha a caixa e use-a novamente. 

 

Algumas pessoas não recebem água tratada. Muitas vezes têm água de poço. Isso também 

exige alguns cuidados: 

a) escolher um lugar afastado de fossas, depósitos de lixo e criação de animais para 

evitar a contaminação da água; 

b) revestir a parede do interior do poço com uma parede semipermeável, para evitar a 

entrada de micróbios. 

Observe as medidas nas imagens 

 
            Fonte: Cruz,2004, p 153 

 

Obs. Sumidouro é poço absorvente para onde vai a água em excesso na fossa. 

 

ASSISTIR VÍDEO: História da água engarrafada 

(https://www.youtube.com/watch?v=3lxdBt-KeJU) 

 

Por que a água do mar é salgada? 

A água do mar é rica em sais. Há diferentes explicações para isso. Os processos vulcânicos 

que ocorrem no fundo dos oceanos, trazem aos oceanos água que está nas camadas mais 

profundas. Essas águas contém cloretos, sulfatos, brometos, iodetos, carbono, boro, 

nitrogênio e outros. As interações entre eles fazem com que a água fique salgada. 

 

A água no nosso corpo 

Nosso corpo é composto de mais ou menos 62% de água que é encarregada de várias 

funções. Por exemplo, mantém dissolvidas muitas substâncias químicas no sangue e 
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transporta pelo sangue várias substâncias (anticorpos, micróbios, gases...). A água do suor 

ajuda a refrigerar nosso organismo nos dias quentes ou quando os músculos trabalham mais 

intensamente 

 

Algumas utilidades da água 

a) em casa: higiene pessoal, irrigação de jardins, criação de animais... 

b) em lugares públicos: escolas, hospitais, irrigação de parques, combate a incêndio.... 

c) em indústrias: matéria prima (para refrigerantes por exemplo), para lavagens, para 

refrigeração.... 

d) para lazer: em piscinas, chuveiros em ginásios de esporte.... 

 

Acesso à água 

 

Nem todas as pessoas têm acesso à água. Há regiões brasileiras que sofrem com a 

seca. Há lugares, como acampamentos dos trabalhadores rurais sem terra, onde a água chega 

aos barracos por mangueiras e as pessoas, às vezes, precisam buscar no rio para o uso 

doméstico. 

As consequências mais evidentes das grandes secas são a fome, a desnutrição, a 

miséria e a migração para os centros urbanos (êxodo rural).  

 

 

A água pode faltar  

 

Se houver desperdícios, má utilização ou problemas técnicos e administrativos, 

pode faltar água. Às vezes é necessário o racionamento para resolver o problema. O 

desperdício ocorre principalmente nas mansões onde há piscinas, vários carros e jardins 

enormes para o mínimo de pessoas.  

Outras vezes, as más condições dos encanamentos provocam vazamentos que 

contribuem para desperdício d”água. Por exemplo, um cano que pinga desperdiça 80 litros de 

água por dia; o que equivale a uma perda de 2,4 m3 ao mês; um jorro fino de água, de 1,6 mm 

de diâmetro, origina perdas de 180 litros por dia; 5,4 m3 por mês e num jorro mais forte, de 

3,2 mm de diâmetro, perdem-se 675   litros por dia, ou seja 20,3 m3 por mês. 

 

 

Produção de energia  

 

(texto transcrito de 

 http://pt.wikipedia.org/wiki/Usina_hidrel%C3%A9trica em 16 de setembro de 2006, e 

complementado) 

 

Usina hidrelétrica é um complexo arquitetônico, um conjunto de obras e de 

equipamentos, que tem por fins produzir energia elétrica através do aproveitamento do 

potencial hidráulico existente em um rio. 

Os países que usam esse tipo de forma de obter energia, em larga escala, através 

da água tem rios largos e caudalosos, ou seja, um grande potencial eléctrico. O Brasil se 

encontra apenas atrás do Canadá e Estados Unidos, sendo o terceiro maior do mundo em 

potencial hidroeléctrico. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Usina_hidrel%C3%A9trica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_el%C3%A9trica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio
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As centrais hidrelétricas geram, como todo empreendimento energético, alguns 

tipos de impactos ambientais como o alagamento das áreas vizinhas, aumento no nível dos 

rios, em algumas vezes pode mudar o curso do rio represado, podendo, ou não, prejudicar a 

fauna e a flora da região. Provoca também o deslocamento de pessoas para outras regiões, 

obrigando-as a deixar para trás o contexto da história de suas vidas. Além disso, na 

construção da usina, muitas vezes, ocorrem acidentes que causam a morte de muitos 

trabalhadores. Às vezes nem é possível retirar os corpos que ficam enterrados no cimento, 

causando muita tristeza às famílias. 

A Usina hidrelétrica de Tucuruí, por exemplo, constitue-se numa das maiores 

obras da engenharia mundial e é a maior Usina brasileira em potència instalada com seus 

8.000 MW previstos, já que a Usina de Itaipu é binacional. 

 

Usina hidrelétrica de Tucuruí (disponível em http://www.fem.unicamp.br/~em672/Tucurui.jpg) 
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8&tbnw=129&ei=YdULRZDVI7CaaI2k3Z8N&prev=/images%3Fq%3Dciclo%2Bda%2B%

25C3%25A1gua%2Bna%2Bnatureza%26svnum%3D10%26hl%3Dpt-

BR%26lr%3D%26sa%3DG. Acesso em 15 de setembro de 2006.    

 

 

ATIVIDADES 

 
A partir das informações contidas nesse texto, muitas atividades podem ser realizadas, 

considerando o conhecimento na sua totalidade, por isso desenvolvendo a especificidade de 

cada área 

 

 

1.Seria bem interessante iniciar por uma atividade que oportunizasse aos estudantes, ampliar 

seu vocabulário. (Levantar com elas as palavras que não conhecem e buscá-las no 

dicionário). 

 

2. Atividades de interpretação do texto. Não esquecer de reforçar o eixo da escrita (mas de 

produção, de catarse do aluno), principalmente, já que, em geral, a oralidade e a leitura são 

mais explorados. 

 

a) Que características tem a água natural e como é formada? 

b) A água se movimenta. Explique como isso acontece. 

c) Existem várias atitudes dos homens que colaboram para destruir e poluir a água. Cite e 

explique algumas delas. 

d) Nem sempre a água é adequada para o consumo humano. Descreva o processo feito para 

tratá-la. 

e) Se seu pai fosse limpar a caixa d’água, como deveria proceder? 

f) A fossa pode contaminar o poço. Quando isso pode ocorrer? 

g) Há muitas histórias que são usadas para explicar por que a água do mar é salgada. Qual é o 

motivo, segundo o texto? 

h) Para que serve a água no nosso corpo? 

i) Muitas pessoas não têm acesso à água. Em locais onde há seca, as consequências sociais 

são várias. Escolha e explique duas delas. 

j) Quando produzimos energia por meio da água, nem tudo ocorre tranquilamente. Quais os 

problemas que decorrem da construção de uma usina hidrelétrica? 

k) As enchentes criam problemas para as pessoas. Quais? 

l) No campo, os trabalhadores precisam saber usar o solo corretamente para que a água não 

cause prejuízos. O que isso significa? 

 

Questões para posicionamento/argumentação pessoal: 

a) Quais são os maiores responsáveis pela destruição e poluição das águas? Por quê? 

b) Leia a notícia abaixo, debata com seus colegas, junto com seu professor e anote as 

conclusões: 

“Uma família de baixa renda residente em cidades servidas pela Companhia de Saneamento 

do Paraná – Sanepar – que consome o equivalente a tarifa mínima, 10 metros cúbicos, ou 10 

mil litros de água por mês, paga uma tarifa de R$ 23.94, incluída na conta a taxa de esgoto 

que corresponde a 80% do valor gasto com água. A mesma família, se residisse na cidade de 

Ribeirão Claro, onde o serviço de água e esgoto é municipalizado, faria uma economia de 

383,8 por cento, equivalente a um gasto mensal de apenas R$ 6,24, também incluída a taxa 

de esgoto, que é de 60%.  

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.casal-al.com.br/ciclo1.gif&imgrefurl=http://www.casal-al.com.br/ciclo.htm&h=107&w=485&sz=128&hl=pt-BR&sig2=U0GN5QCM4pRTdAUv1WxoOw&start=12&tbnid=chEJdl90P48YnM:&tbnh=28&tbnw=129&ei=YdULRZDVI7CaaI2k3Z8N&prev=/images%3Fq%3Dciclo%2Bda%2B%25C3%25A1gua%2Bna%2Bnatureza%26svnum%3D10%26hl%3Dpt-BR%26lr%3D%26sa%3DG
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.casal-al.com.br/ciclo1.gif&imgrefurl=http://www.casal-al.com.br/ciclo.htm&h=107&w=485&sz=128&hl=pt-BR&sig2=U0GN5QCM4pRTdAUv1WxoOw&start=12&tbnid=chEJdl90P48YnM:&tbnh=28&tbnw=129&ei=YdULRZDVI7CaaI2k3Z8N&prev=/images%3Fq%3Dciclo%2Bda%2B%25C3%25A1gua%2Bna%2Bnatureza%26svnum%3D10%26hl%3Dpt-BR%26lr%3D%26sa%3DG
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.casal-al.com.br/ciclo1.gif&imgrefurl=http://www.casal-al.com.br/ciclo.htm&h=107&w=485&sz=128&hl=pt-BR&sig2=U0GN5QCM4pRTdAUv1WxoOw&start=12&tbnid=chEJdl90P48YnM:&tbnh=28&tbnw=129&ei=YdULRZDVI7CaaI2k3Z8N&prev=/images%3Fq%3Dciclo%2Bda%2B%25C3%25A1gua%2Bna%2Bnatureza%26svnum%3D10%26hl%3Dpt-BR%26lr%3D%26sa%3DG
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Em todas as cidades da região onde o abastecimento de água e serviços de esgotos são 

administrados por empresas municipais, a diferença das tarifas também é gritante, conforme 

revela um levantamento feito pela Tribuna do Vale nesta semana”. (Neto, 2006) 

d) É justo, se a família não gastar 10m³ d’água, ter que pagar por essa quantidade? Por quê? 

e) Por que algumas pessoas sofrem mais que outras com a questão das enchentes? 

(Muitas outras questões podem ser discutidas) 

 

3. A partir da compreensão do texto, os alunos podem realizar outras atividades, com o 

objetivo de construir sua argumentação sobre a questão. Essas questões devem levá-los a 

confrontar  questões da sua vida. 

a) Montar charges educativas para alertar as pessoas sobre a situação. 

b) Montar maquete descrevendo o ciclo da água na natureza, as consequências da construção 

de uma usina, as curvas de nível, a enchente num bairro da cidade e o desabamento de um 

morro pobre. A maquete permitiria discutir várias questões propostas no texto. Além disso 

poderia ser aproveitada para discutir as relações entre cidade e campo (poderiam ser 

incluídos elementos para discutir as propriedades x classes sociais tanto num local como no 

outro) 

c) Os alunos poderiam construir paródias (cada grupo faria de um item do texto) 

d) Entrevistar pessoas que tenham trabalhado ou perdido alguém na construção de uma 

usina hidrelétrica. 

e) Pesquisar sobre as doenças causadas em decorrência das inundações.  

f) Numa reunião de pais poderiam demonstrar como se faz a limpeza da caixa d’água. 

g) Coletar notícias de jornais sobre questões relacionadas com a água e discuti-las. Poderia 

ser montado um jornal falado para ser apresentado. 

h) Levar os alunos a um laboratório onde possam ver a água potável e a água contaminada. 

i) Visitar uma estação de tratamento d’água. 

j) Poderiam trabalhar com a música, pedindo que relacionem a letra da música com as 

informações do texto: 

 

Planeta água 

 (Disponível em http://www.guilherme-arantes.planeta-agua.buscaletras.com.br/) 

Guilherme Arantes 

 

Água que nasce na fonte serena do mundo 

E que abre o profundo grotão 

Água que faz inocente riacho e deságua 

Na corrente do ribeirão 

Águas escuras dos rios (falar da poluição) 

Que levam a fertilidade ao sertão (relacionar com a seca) 

Águas que banham aldeias 

E matam a sede da população 

Águas que caem das pedras 

No véu das cascatas ronco de trovão 

E depois dormem tranquilas 

No leito dos lagos, no leito dos lagos (ciclo da água na natureza) 

Água dos igarapés onde Iara mãe d'água 

É misteriosa canção 

Água que o sol evapora  

pro céu vai embora 
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Virar nuvens de algodão 

Gotas de água da chuva 

Alegre arco-íris sobre a plantação 

Gotas de água da chuva 

Tão tristes são lágrimas na inundação (consequências das inundações) 

Águas que movem moinhos (produção de energia) 

São as mesmas águas 

Que encharcam o chão 

E sempre voltam humildes 

Pro fundo da terra, pro fundo da terra (ciclo da água de novo) 

Terra planeta água... terra planeta água 
Terra planeta água. (quanto de água tem no nosso planeta) 
 
k) Organizar uma dramatização mostrando a dura vida de quem vive na seca, ou de uma 

família que não quer sair da terra que será inundada pela construção de uma usina, ou de uma 

família que perdeu tudo no morro onde ocorreu o desabamento, ou num hospital com pessoas 

que adoeceram por causa das doenças ocorridas em decorrência da inundação. 

l) Produção de textos: texto dissertativo, história em quadrinho, jornal falado, paródias, 

notícias (simular com informações obtidas na mídia falada). 

m) Em matemática pode-se criar situações-problema trabalhando dm³= litro e m³=1000 

litros (relacionando com a limpeza d’água. Por exemplo: o professor pode confeccionar com 

os alunos uma caixa de 1 dm³ e mostrar como cabe exatamente 1 litro d’água. Depois, com o 

material dourado mostrar como 1 m³ tem 1000 dm³ e consequentemente a capacidade para 

1000 litros.  Também pode trabalhar outras questões relacionadas com medidas de 

capacidade. 

 

 

 

 

 


