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ÁGUA

A água é um recurso natural abundante no 
planeta, essencial para a existência e 
sobrevivência das diferentes formas de vida.

Trata-se de uma substância química formada 
pela junção de dois átomos de hidrogênio (H) 
e um átomo de oxigênio (O). Portanto, 
a fórmula da água é H2O.



A IMPORTÂNCIA DA 
ÁGUA NO PLANETA

A água é importante para 

manter a vida no planeta. Suas 

principais funções são: hidratar 
os seres vivos, manter o equilíbrio 

da biodiversidade e permitir o 

desenvolvimento de atividades 
pelos seres humanos.

A água no planeta forma os ecossistemas 

aquáticos, divididos em oceanos, rios, lagos e 

pequenos corpos de água, permitindo a 

existência de diferentes tipos de animais e 

viabilizando as relações ecológicas.

A água que se infiltra no solo é responsável pela 

sua umidificação. Isso favorece o crescimento e 

desenvolvimento da vegetação. No meio 

ambiente, a água também é capaz de regular a 

temperatura, tornando a sensação térmica mais 

agradável.



AS CARACTERISTICAS DA 
ÁGUA
A água pode existir na natureza nos três estados físicos (sólido, líquido e gasoso). A 
mudança de estado depende do seu aquecimento ou resfriamento.

Essa substância é tida como um solvente universal, capaz de dissolver diferentes 
materiais, que vão desde os sais no mar até às proteínas no interior do corpo humano.

Esse recurso natural é capaz de manter a temperatura estável, pois tem a capacidade 
de armazenar calor quando ocorrem mudanças de temperatura.

A forma como as moléculas se arranjam na superfície de uma quantidade de água faz 
com que se forme uma película resistente, que é chamada de tensão superficial.

A água potável, que é própria para consumo, apresenta-se inodora, insípida, incolor e 
livre de microrganismos prejudiciais à saúde.



DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
NO PLANETA TERRA

O planeta Terra tem cerca de 70% de sua superfície coberta por água, sendo que 97% dessa 
quantidade é de água salgada e encontra-se em maior parte nos mares e oceanos.

A água doce representa apenas 3% e é dividida da seguinte forma:

68,9% em geleiras e calotas polares

29,9% em águas subterrâneas

0,3% em rios e lagos

0,9% em outros locais, como pântanos e umidade do solo

É preciso lembrar também que a água não é distribuída uniformemente no mundo. Em alguns lugares 
da Terra há grande disponibilidade de água doce, em muitos outros, a escassez de água é uma 

realidade, como nas regiões semiáridas e nos desertos.



A POLUIÇÃO DA 
ÁGUA

A poluição da água é 

resultado das alterações 

de sua qualidade e que 
a tornam imprópria para 

o consumo e prejudicial 

aos organismos vivos que 
nela habitam.

Como as suas 
propriedades são 

alteradas, a água 

poluída traz prejuízos ao 
ambiente natural e ao 

homem.



AVISO
A POLUIÇÃO NA ÁGUA 
PODE MATAR ANIMAIS



A 
IMPORTÂNCIA 
DA ÁGUA

A importância da água do planeta é de tamanha 
proporção, posto que é um elemento essencial para 
a sobrevivência de animais e vegetais na Terra, 
além de fazer parte de inúmeras atividades dos 
seres humanos.

A falta de água é uma ameaça, uma vez que a 
água é fonte de vida. Estamos tão habituados à 
presença da água que só damos conta da sua 
importância quando ela nos faz falta, mas isso 
precisa mudar.

Preservar os recursos hídricos é preservar a nossa 
existência. Para se ter uma ideia, a maior parte das 
células do nosso corpo possui água, por isso ingerir 
água é uma necessidade do corpo humano.



A IMPORTÂNCIA DA 
ÁGUA NO PLANETA

A água está relacionada não só com o surgimento de vida na 

Terra, mas também com a sua evolução.

Quando o planeta é visto do espaço, o azul se sobressai pela 

enorme quantidade de água no planeta, já que cerca de 70% da 

superfície é coberta por água.

Entretanto, a maior parte da água no planeta é salgada. Há 

apenas 3% de água doce e, desse percentual, apenas 0,1% 
corresponde à água doce disponível para utilização.



Trabalho realizado por: 
Luana

5ºE


