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Introdução 

A necessidade de preservar o meio ambiente com atitudes verdes e um estilo de vida 

ecológico está cada vez mais presente, é uma preocupação cada vez mais real. E a verdade 

é que ajudar o planeta não é algo difícil, basta tornar em hábitos diários pequenos gestos 

que podem fazer uma grande diferença - o planeta agradece! 
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A Água 

A importância da água do planeta é enorme, visto 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 tem que 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 para o planeta 

A água está relacionada não só com o aparecimento da vida na Terra, mas também com 

a sua evolução. Quando o planeta é visto do espaço, o azul 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 2,7% de água doce e, 

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

Ciclo da água 

Cerca de dois terços da superfície da Terra são cobertos pela água, em estado líquido 

(oceanos mares, lagos, rios e água subterrâneas) ou em estado sólido (glaciares e neve). 

Uma parcela significativa dessas águas encontram-se em permanente circulação, sob a 

ação do calor do sol e dos ventos. Essas águas transformam-se em vapor, constituindo o 

chamado ciclo da água ou ciclo hidrográfico. A importância do ciclo hidrográfico é vital 

para a biosfera, o conjunto dos seres vivos da Terra e os seus habitats. 
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Parte do vapor de água é produzido também pela transpiração dos organismos vegetais e 

animais. Para exemplificar, num só dia, uma árvore de grande porte pode chegar a 

evaporar até 300 litros de água. 

Nas partes mais altas, a atmosfera fica tão fria que o vapor condensa-se em pequenas 

gotas de água, flocos de neve e cristais de gelo, que formam as nuvens. Ao serem levadas 

pelo vento para regiões mais frias, ocorrem as precipitações de chuva, neve ou granizo. 

Se no momento da precipitação as camadas inferiores da atmosfera estão mais quentes, a 

água cai em forma de chuva. Se a temperatura perto da superfície estiver abaixo de zero, 

a precipitação dá-se sob a forma de neve ou granizo. 

Importância da água para os seres vivos 

A água é a fonte de vida de todos os seres vivos. Por isso, nas expedições em outros 

planetas, a água é um dos primeiros recursos procurados, pois pode ser um indicador da 

existência de vida. 

A importância da água pode ser demonstrada por: 

• Permitir a sobrevivência dos seres vivos 
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• Equilibrar e conservar a biodiversidade 

• Regular o clima do planeta 

Na Terra existem vários ecossistemas e as diferentes formas de vida são dependentes da 

água. A água está presente em grande quantidade nos mais diversos seres existentes no 

meio ambiente, ou seja, ela é um bem comum. 

Importância da água para os seres humanos 

Os seres humanos utilizam a água não só para beber, mas também para realizar uma 

grande quantidade de atividades. As principais são: 

• Agricultura: a maior parte da água é utilizada na agricultura, a irrigação das 

plantações é indispensável para a produção de alimentos. 

• Indústrias: a água é utilizada nos processos industriais, incorporada nos produtos 

e na limpeza dos espaços. 

• Consumo: a água é essencial, por exemplo, para limpeza, higiene e cozedura de 

alimentos. 

Também é bom lembrar que a distribuição da água pelo planeta não é regular. Em muitos 

lugares ela é escassa, dificultando a ocupação do espaço e o seu aproveitamento pelo 

homem. 

Importância da água para o corpo humano 

A água é fundamental para o bom funcionamento do organismo, pois desempenha 

diversas funções. 

A seguir as principais funções da água no organismo e como elas são importantes para o 

corpo humano. 

• Produção de energia: as células precisam de água para realizar as suas funções. 

Pouca água faz as células trabalharem menos. 

• Transporte: no corpo a água atua como solvente, transportando diferentes 

substâncias para as células, como minerais, nutrientes e vitaminas. 

• Limpeza: é responsável pela desintoxicação do organismo ao levar as toxinas 

para os rins e eliminá-los através da urina, cuja composição é de 95% de água. 

• Regulação da temperatura: a água regula a temperatura do nosso corpo, pois 

compõe o suor. 
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• Regulação do intestino: a água é necessária para evitar que os resíduos dos 

alimentos, aquilo que o nosso corpo não absorve, solidifique. 

Estima-se que 60% do peso do corpo humano seja composto por água e é recomendável 

que diariamente sejam consumidos pelo menos 2 litros de água. 

Preservação da água 

Preservar o ciclo vital da água é preservar a natureza. Em muitas regiões da terra, o ciclo 

natural vem sofrendo muitas alterações. 

As principais ações para preservar a água são: 

• Proteger as nascentes 

• Reflorestar as margens dos rios 

• Evitar desperdício 

• Utilizar de forma consciente 

• Tratar os esgotos 

As intensas desflorestações fazem com que a água precipitada em forma de chuva escorra 

mais rapidamente, reduzindo a infiltração no solo e a sustentação dos cursos d'água. Isto 

acaba levando ao desaparecimento no período de seca. 

A impermeabilização do solo das cidades, intensificada pelo uso do asfalto, cimento e 

calçadas, reduz a infiltração da água, deixando também de abastecer os cursos 

subterrâneos. Muitas cidades precisam dessa água, retirada com a perfuração de poços 

para atender as suas necessidades. 

A preservação dos rios é muito importante, pois preserva grande parte da vida. Muitas 

cidades são formadas próximas dos rios. As águas fluviais servem para abastecimento, 

alimento, uso doméstico, irrigação, produção industrial, fonte de energia, e meio de 

transporte. 

Existem algumas formas de resolver esse problema, entre elas, a construção de barragens, 

lagos, comportas, canais ou desvios dos cursos dos rios, beneficiando as áreas secas. 

Existe ainda, a possibilidade de transformar água salgada em água doce pelo processo de 

dessalinização. 

Poluição da água 

A poluição representa uma ameaça real à qualidade da água, à saúde e ao meio ambiente. 
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Produtos químicos tóxicos, como metais pesados, cádmio e mercúrio, usados nas 

indústrias, produzem detritos que são despejados diretamente nos rios, lagos ou águas 

costeiras. 

Estes detritos podem matar os organismos vivos e acumular-se nos tecidos dos peixes e 

crustáceos. Estes animais fazem parte da cadeia alimentar humana, e a sua ingestão pode 

provocar graves danos à saúde. 

Nitratos e pesticidas utilizados na agricultura, contaminam o lençol freático e são 

associados ao desenvolvimento de vários tipos de doenças. 

A poluição térmica, produzida pela água utilizada no sistema de refrigeração das centrais 

elétricas, também reduz a sustentabilidade de rios e lagos. 

Por isso, preservar os cursos de água e usá-la de forma sustentável deve ser a grande 

preocupação de uma sociedade responsável. 

Pela qualidade de vida hoje e pela sobrevivência das gerações futuras, é preciso proteger 

as nascentes, recuperar rios poluídos, incentivar a educação ambiental e o uso consciente 

da água. 
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A Poluição 

Poluição é a introdução de substâncias ou energia 

de forma acidental ou intencional no meio 

ambiente, com consequências negativas para os 

seres vivos.  

A poluição passou a ser mais intensa a partir da 

Revolução Industrial que culminou no aumento da 

industrialização e urbanização. 

Atualmente, é considerada um grave problema 

ambiental. 

Causas 

A poluição ambiental é qualquer atividade capaz de causar danos ao meio ambiente. É 

resultado do excesso de liberação de poluentes, matérias ou energia. 

Exemplos: 

• O carbono gerado por diversos veículos diariamente, que em contato com o 

oxigênio, produz dióxido de carbono 

• A utilização de material descartável, que promove produção de lixo em demasia 

nas nossas casas e inibe a reciclagem 

• A publicidade constante nas ruas ou a quantidade de fios pendurados nos postes 

• A exposição a ruídos diariamente - seja o barulho dos carros, seja a televisão alta 

ou muitas pessoas a falar ao mesmo tempo, os eletrodomésticos a funcionar ou 

campainhas a tocar 

Tipos de Poluição 

Os agentes que causam a poluição são denominados de poluentes. 

Dependendo do recurso afetado e do tipo de lixo gerado, a poluição pode ser dividida em 

diversas maneiras, sendo que as mais importantes são: 

Poluição da Água 
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A poluição da água é a contaminação dos recursos hídricos, através da libertação de 

compostos físicos, químicos e biológicos prejudiciais aos seres vivos. 

Ela destrói fontes de alimentos, ocasiona a morte de animais aquáticos e contamina a água 

potável. 

Entre as causas da poluição da água estão: 

• Despejo de esgotos em ambientes aquáticos 

• Despejo de lixo diretamente no mar, rios ou lagos 

• Derrame de petróleo decorrente de acidentes marítimos 

• Poluição dos lençóis freáticos com os pesticidas que são levados pela chuva 

Poluição do Ar ou Atmosférica 

A poluição do ar ou poluição atmosférica é resultado do lançamento de grandes 

quantidades de gases ou de partículas líquidas ou sólidas na atmosfera. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) indica que a maior parte das populações urbanas 

do mundo sofre uma exposição média de poluentes no ar bastante superior ao que é 

considerado aceitável. 

Uma particularidade da poluição atmosférica é que pode ameaçar o ambiente à escala 

global. Isso deve-se a circulação de gases na atmosfera que se estende muito além das 

fontes de poluição. 

Entre as causas da poluição do ar estão: 

• Excesso de libertação de ácido nítrico, dióxido de carbono, monóxido de carbono, 

dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio, entre outros. Em decorrência da 

atividade das indústrias, veículos e incineração de lixo 

• Vulcões 

• Desflorestação 

• Queimadas 

Os problemas ambientais ocasionados pela poluição do ar são o efeito estufa e a chuva 

ácida. 

Entre as doenças causadas pela poluição do ar estão o cancro, doenças respiratórias, 

alergias e doenças oculares. 
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Poluição Térmica 

A poluição térmica é a liberação de água aquecida para os ambientes aquáticos. Essa 

situação é nociva para as espécies que são intoleráveis a mudanças de temperatura. 

É um tipo de poluição menos conhecida. Resulta da alteração da temperatura do ar e da 

água utilizada sobretudo pelas centrais hidroelétricas, termoelétricas e nucleares. 

O aquecimento das águas provoca ainda redução da concentração de gás oxigênio 

disponível para os organismos aquáticos. 

Poluição do Solo 

A poluição do solo corresponde a qualquer mudança na sua natureza, causada pelo 

contato com produtos químicos, resíduos sólidos e líquidos. 

Essa situação torna o solo improdutível e ocasiona a morte dos seres vivos que dele 

dependem. 

São causas da poluição do solo: 

• Libertação de poluentes no solo como: solventes, detergentes, lâmpadas 

fluorescentes, componentes eletrônicos, tintas, gasolina, diesel, óleos e chumbo 

• Despejo de lixo doméstico, resíduos de atividades industriais e esgoto diretamente 

no solo 

Poluição Visual 

A poluição visual é característica de áreas urbanas e consiste no excesso de placas, postes, 

outdoors, banners, cartazes e veículos de anúncios. 

Além disso, inclui a degradação urbana fruto dos graffiti, excesso de fios de eletricidade 

e acumulação de resíduos. 

Esse tipo de poluição causa um certo desconforto visual, stresse e modifica a paisagem 

da cidade. Pode até mesmo causar acidentes de trânsito, ao distrair os motoristas ou 

esconder sinalizações. 

Entre as causas da poluição visual estão a cultura de estímulo ao consumismo e o excesso 

de campanhas publicitárias nos centros urbanos. 

Poluição Sonora 

A poluição sonora é o excesso de ruídos que afeta a saúde física e mental da população. 
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É causada pelo barulho excessivo de indústrias, meios de transportes, obras, aparelhos de 

som, entre outras atividades. 

Para alguns ambientalistas, é considerada a forma de poluição mais prejudicial à saúde 

humana. Isto porque causa problemas auditivos, dor de cabeça, insônias, agitação e 

dificuldade de concentração. 

Poluição Radioativa 

A poluição radiativa ou nuclear designa a poluição gerada pela radiação. 

A radiação é um fenômeno químico que pode ter uma fonte natural ou criada pelo homem. 

A poluição radioativa surge pela energia nuclear ou atômica produzida pelas centrais 

nucleares. O tipo de lixo gerado é chamado de lixo radioativo ou nuclear. 

É considerada como o tipo de poluição mais perigosa do mundo, devido aos efeitos que 

pode originar. 

Entre as principais consequências para o ser humano estão: 

• Deformações crônicas 

• Problemas respiratórios e de circulação 

• Envenenamento 

• Diversos tipos de cancro 

• Perturbações mentais 

• Infeções 

• Hemorragias 

• Leucemia 

Quando libertada para o meio ambiente pode contaminar uma grande área e afetar os seres 

vivos existentes. 

Consequências 

As consequências do meio ambiente poluído são causas de grande preocupação, tanto 

para a conservação da biodiversidade, como para o bem-estar dos seres vivos. 

A poluição pode acarretar problemas patológicos, destruição ambiental e alterações 

climáticas. 

Exemplos: 



14 

 

• Doenças respiratórias e de pele, alergias, doenças oculares, hepatite, micose, 

diarreia, otite, surdez 

• Má formação de fetos 

• Stresse 

• Destruição da camada de ozono 

• Morte de animais e plantas 

• Camada de fumo cobrindo as cidades 

Soluções 

Para cada tipo de poluição, existe uma solução possível. 

É preciso pensar em cada um deles a fim de desenhar um plano de resolução, mas o ponto 

de partida é a sensibilização para o problema e empenho de toda a sociedade. Cada setor 

pode desempenhar ações para evitar episódios de poluição. 

Exemplos: 

• Evitar o desperdício e, consequente acumulação de lixo 

• Optar por material biodegradável 

• Reciclagem 

• Utilizar protetores de ouvidos em algumas profissões 

• Fazer a manutenção dos carros 

• Promover a educação ambiental 

• Utilizar transportes públicos, deslocar-se de bicicleta ou caminhar 

• Deitar o lixo eletrônico nos locais apropriados 

• Tratamento do esgoto 

• Criação de políticas voltadas para enfrentar os problemas ambientais 
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A Energia 

Os seres vivos dependem da energia para sobreviverem e obtêm-na através da 

alimentação. Além disso, os organismos também recebem energia (luz e calor) do Sol 

 

Princípio Geral da Conservação da Energia 

A lei da conservação da energia é fundamental. Ela diz que a energia não se perde, nem 

pode ser destruída, ela transforma-se. Assim, num sistema isolado a quantidade de energia 

permanece constante. 

Exemplo: 

A energia que chega do Sol aquece a água. Este aquecimento provoca o transporte de 

vapor para a atmosfera, formando as nuvens. 

A água ao retornar para a superfície, forma os lagos e rios que posteriormente serão 

contidos em barragens. 

A água ao sair das barragens movimenta as pás da turbina que a transforma, num gerador, 

em energia elétrica. 

Tipos de Energia 

A energia apresenta-se de muitas formas. Os principais tipos de energia são: 
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Energia Mecânica 

Energia Mecânica é entendida como a capacidade de um corpo de realizar trabalho. 

Basicamente, a energia mecânica está relacionada com duas formas diferentes: 

• A Energia Cinética, que é a energia dos corpos em movimento. 

• A Energia Potencial, que é a energia armazenada nos corpos com a capacidade de 

se transformar em movimento. 

Energia Térmica 

É a energia relacionada com o grau de movimentação das partículas subatômicas. Quanto 

maior for a temperatura de um corpo maior é a sua energia interna. 

Quando um corpo com maior temperatura entra em contato com outro corpo com menor 

temperatura, ocorrerá transferência de calor. 

Energia Elétrica 

É a energia produzida a partir das cargas elétricas das partículas subatômicas. As cargas 

ao se deslocarem geram corrente elétrica, criando o que chamamos de eletricidade. 

Energia Luminosa 

A luz é a energia radiante que se manifesta através da luz visível, ou seja, da luz que 

conseguimos perceber com o sentido da visão. 

Energia Sonora 

É o tipo de energia que pode ser percebido pelo sentido da audição. O som, assim como 

a luz, é uma onda. 

Energia Nuclear 

A Energia Nuclear é a energia contida no núcleo dos átomos e emitida na forma de 

radiação ou partículas. A radiação é bastante usada na medicina, raios-X, radioterapia, 

mas também se associa a efeitos negativos como: bombas atômicas e lixo nuclear. 

A eficiência energética 

A utilização racional de energia, às vezes chamada simplesmente de eficiência energética, 

consiste em usar de modo eficiente a energia para se obter um determinado resultado. Por 

definição, a eficiência energética consiste da relação entre a quantidade de energia 

empregue numa atividade e aquela disponibilizada para a sua realização. 
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A utilização das energias renováveis como fonte de energia para consumo das 

necessidades energéticas, quer de climatização como de aquecimento de águas quentes 

sanitárias e de piscinas é uma das formas mais eficientes de reduzir o consumo de energias 

de combustíveis fósseis. A instalação de painéis solares térmicos na cobertura dos 

edifícios pode representar uma redução de 60% no consumo de energia para aquecimento 

de águas sanitárias. Entretanto deve-se considerar que mesmo em fontes limpas, a sua 

eficiência está ligada à sua taxa de consumo e não à fonte geradora. 

A eficiência energética e as energias renováveis são os "dois pilares" da política 

energética sustentável. 

Diminua o consumo de energia. 

Você pode reduzir o consumo de energia desligando os aparelhos eletrônicos que não 

estão sendo utilizados, tomando banhos mais curtos, desligando as lâmpadas ao sair do 

ambiente e não utilizando vários equipamentos elétricos ao mesmo tempo. Uma dica 

preciosa é trocar as lâmpadas tradicionais por lâmpadas mais econômicas. A Eficiência 

energética é uma atividade que procura melhorar o uso das fontes de energia. 
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A Reciclagem 

Reciclagem é o processo de conversão de 

desperdício em materiais ou produtos de 

potencial utilidade. Este processo permite 

reduzir o consumo de matérias-primas, de 

utilização de energia e a poluição do ar e 

da água, ao reduzir também a necessidade 

de tratamento convencional de lixo e a emissão de gases do efeito estufa. A reciclagem é 

um componente essencial da gestão de resíduos moderna e é o terceiro componente da 

hierarquia dos resíduos "reduzir, reutilizar e reciclar".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reduzir: 

Devemos tentar reduzir ao máximo a numero de resíduos que produzimos. 

Nas nossas tarefas diárias existem muitas situações em que podemos reduzir: 

• Para pequenas deslocações, devemos deslocar-nos a pé, evitando o uso de 

veículos. Assim reduzimos a quantidade de gases que são libertados para a 

atmosfera. 

• Comprar apenas o necessário, para evitar desperdícios 
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• Preferir comprar embalagens grandes em vez das pequenas 

• Usar panos de cozinha, guardanapos e lenços de pano em vez de papel. 

• Comprar produtos com o mínimo de embalagem possível 

• Preferir produtos reutilizáveis e recarregáveis aos descartáveis 

• Empreste, peça emprestado e partilhe artigos que não usa com frequência 

• Recuse as embalagens desnecessárias – sacos plásticos, duplas embalagens, etc. 

• Colar um autocolante de recusa de publicidade não endereçada para evitar tantos 

resíduos com o correio 

Reutilizar: 

O processo de reutilizar é dar novas funcionalidades a produtos ou materiais, evitando 

assim a criação de novos resíduos. 

• Reutilizar garrafas de água para colocar água a refrescar no frigorífico 

• Seja criativo, os resíduos podem dar coisas úteis, por exemplo, uma lata de feijão 

pode passar a ser um porta-lápis e um frasco pode passar a ser um vaso. 

• Agua do banho pode ser utilizada para descarga de autoclismo 

• Escrever e imprimir as folhas dos dois lados 

• Reparar os objetos usados/estragados em vez de os deitar fora 

• Venda ou doe em vez de deitar fora 

• Computadores, impressoras e monitores podem ser doados para entidades sociais 

que vão utilizá-los com pessoas carentes 

Reciclar: 

Reciclar é utilizar as matérias de produtos que já não são necessários para a produção de 

outros produtos: 

• Prefira produtos recicláveis e separe-os para a reciclagem 

• Experimente reciclar papel em casa, é fácil e dá para fazer muitas coisas 

• Separe corretamente os resíduos que produz e deposite no local certo 
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