


Como surgiu a água na Terra?

A teoria mais aceita hoje em dia sobre a origem da Terra descreve seu surgimento
como uma bola incandescente que, com o tempo, foi resfriando-se lentamente. À
medida que resfriava, alguns gases eram liberados de seu interior como amônia ,medida que resfriava, alguns gases eram liberados de seu interior como amônia ,
hidrogênio , metano e, junto com eles, vapor d’água. A água evaporada, quando
encontrava as camadas mais frias da atmosfera transformavam-se em chuvas
torrenciais.

Num dado momento, a água das chuvas não retornava mais à atmosfera
em forma de vapor: em estado líquido, parte escorria pelas elevações
formando os rios, e parte acumulava-se nas depressões da crosta
terrestre. Foi essa água que formou os lagos, os mares e oceanos... e
assim possivelmente formou-se a hidrosfera primitiva, de constituição
diferente da atual.



Por que a Terra é Azul vista do Espaço?
Porque os oceanos compõem cerca de 70% da

Composição da Água

Mas a maior parte desse montão de água é
imprópria para consumo. Do total, 97% é água do
mar, muito salgada para beber ou para ser usada
nas indústrias; 1,7% está congelada nos polos
1,2% fica escondida no interior da Terra. Sobraram
apenas 0,007% de água boa para ser usada.

Porque os oceanos compõem cerca de 70% da
superfície da Terra.
Portanto, a maioria do planeta é composto por água,
neste caso deveria se chamar Planeta Água.





A maior parte do corpo humano é feita de água, assi m 
como em todos os seres vivos: é o maior elemento em  
quantidade nas células e no sangue dos animais e 
também na seiva das plantas.



Ciclo que a água faz no planeta, percorrendo diferen tes lugares e 
passando por várias tranformações físicas. 

O CICLO DA ÁGUA ESTÁ EM TODA PARTE!
O orvalho das plantas, a evaporação do mar, as nuve ns de chuva, neve, granizo... Você já reparou que a  
água vive "passeando" pela natureza? 

Quando fazemos a comida, lavamos a louça ou as roup as, nem sempre nos damos conta de onde a água 
vem e para onde vai. A água que hoje usamos é a mes ma que existe há 5 bilhões de anos. Ela apenas 
passa por constantes modificações em um grande cicl o que chamamos de Ciclo da Água." 







SULFATO DE ALUMÍNIO (10% p/v)

Substância que agrega as partículas de sujeira que estão na 
água. 

HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (5% p/v)

OU CARBONATO DE SÓDIO (5% p/v)

Corrigem o pH da água. 

CLORO (hipoclorito de sódio) 20% em volume

Substância que mata as bactérias e microorganismos 
presentes 

na água. 

FLÚOR:
Substância que auxilia na redução das cáries dentárias.



No Brasil não existem desertos como 
o Saara, na África, o Atacama, no 
Chile, ou o deserto do Arizona, nos 
Estados Unidos. Mas o Nordeste do 
Brasil sofre todos os anos com a falta 
de chuva. A paisagem do sertão 
nordestino é quase desértica: poucas 
casas, vegetação rala, solo seco, 
muita poeira, e apenas bichos que 
resistem a tanto calor. 



A Poluição



Doenças de Veiculação Hídrica

Febre Tifóide, Disenteria, Cólera, 
Dengue, Diarréia, Hepatite, 
Leptospirose, Schistosomose, 
Giardia e outras.



Qual a utilidade da água? 
Qual é a composição da água? Qual é a composição da água? 
De onde ela vem? 
Como chega até nós? 
A chuva, que fenômeno é este? 
Aqui cai neve? Onde? 
E onde temos gelo? 
O que a falta de água gera? 
Qual a relação da água com nosso corpo/higiene? 
Quantos são os estados físicos da água que encontra mos na Terra? 
Como acontece o uso da água em casa, na comunidade,  na rua, na 
agricultura, na indústria?



As nascentes dos rios, seus afluentes, 
lagos que desembocam ou atravessam, 
os estuários e a foz a que se interligam, 
formam um conjunto chamado Bacia 
Hidrográfica . A Bacia Hidrográfica pode 
ser constituída de sub-bacias ou 
microbacias, de proporções menores. 
Vamos aproveitar esta nova informação 
e localizar no mapa  a bacia em que 
nosso estado ou cidade se encontra.

Vamos dobrar nosso braço e levantá-lo 
levemente. Fechemos um pouco a mão, em 
concha, aproximando os dedos, sempre em 
posição de concha. Coloquemos a mão 
aparando a água de uma torneira, deixando-
a correr, devagarinho, desde a ponta dos 
dedos. 

A água escorrerá pelos dedos, como se fosse a 
"água do topo de um morro,     serra ou montanha". 
Em seguida, a água se reunirá na palma da mão 
antes de começar a correr pelo braço, ou seja, pelo 
"canal de drenagem central, o rio principal". 



A água gerando energia (Hidrelétricas) 

Três Marias (MG)

Furnas (MG)

Nas usinas hidrelétricas, a água corre por dentro dos geradores da usina, que são co mo hélices de avião . 
A hélice do gerador roda e a força do gerador em mo vimento se transforma em eletricidade . Ela é armazenada nas usinas e 
transmitida por fios até as grandes cidades. É essa  mesma eletricidade que acende os postes de luz e pa sseia escondida 
pelos fios nas ruas.
No Brasil, as usinas hidréletricas são a principal forma de produção de energia. No mundo todo, cerca de 19% da energia 
elétrica vem dessas usinas, onde eletricidade é pro duzida sem poluição , usando somente a força da água. O único 
problema é que para construir represas e usinas é p reciso alagar uma área enorme e muitas vezes mexer n o caminho que 
o rio faz. 



Falta de Energia



Em tarefas domésticas, como lavar louças e roupas, 
limpar pisos etc;

Em nosso lazer, quando nos refrescamos na praia 

A água está presente em muitos momentos 
da nossa vida

Em nosso lazer, quando nos refrescamos na praia 
ou brincamos com bolinhas de sabão; 

Na hidratação do nosso corpo, quando bebemos 
água e outros líquidos.



Em nossa higiene diária, quando 
tomamos banho, lavamos as mãos 
antes das refeições, escovamos os 
dentes etc;

Em nossa alimentação, quando 
comemos, cozinhamos os alimentos, 
lavamos frutas e verduras ou 
preparamos sucos;



•Manter as torneiras bem fechadas, usá-las com moder ação, eliminar defeitos e 
vazamentos.

•Deixar a torneira fechada ao escovar os dentes. Uma  torneira aberta durante 3 
minutos equivale a 23 litros de água desperdiçados.  Para escovar    os dentes só é 
necessário um copo d’água. 

Cuidando da Água no Planeta

•A lavagem do carro é mais econômica se for realizad a com um balde e esponja. Neste 
processo, o consumo será de 60 litros de água. 
•Todo banho demorado implica em consumo exagerado de  água.

•Reciclar as águas de aquários, lavagem de legumes e  outras, para molhar plantas. 

•Não lavar as calçadas com jatos de água de mangueir a. 

•Verificar sempre, com atenção, o consumo d’água de sua casa. 

Na rua, ao verificar algum vazamento, avisar imedia tamente à empresa 
concessionária. 

•Ao notar água “servida” ou “esgoto a céu aberto” se ndo lançado em via pública, 
deve-se mobilizar a população afetada e exigir prov idências dos órgãos competentes. 



Fontes:
www.canalkids.com.br
Agência Nacional de Águas – ANA
Superintendência de Informações Hidrológicas - SIH
CD – Água, Meio Ambiente e Vida (Crianças Criativas)  SRH/MMA


