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Conteúdos:
- SANEAMENTO BÁSICO - ÁGUA

Objetivo da aula:
Reconhecer a importância da água para a vida dos 
seres vivos;
. Conscientizar sobre o consumo de água e da 
necessidade de preservar a água;
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ÁGUA
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“A água de boa qualidade é como a saúde ou a liberdade: 
só tem valor quando acaba.” ― Guimarães Rosa

A água é uma substância inodora, incolor e insípida, constituída 
por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio.
 A água cobre cerca de 70% da superfície terrestre, mas, desse 
total, apenas 0,5% está disponível para o consumo humano, de 
animais e de plantas, estando o restante na forma de gelo ou 
água salgada.
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95% de oceanos e mares.
2,5% de água doce.
68,9% (da quantidade geral de água doce) formam as calotas 
polares, geleiras e neves eternas que cobrem os cumes das 
montanhas.
29,9% restantes de água doce constituem as águas subterrâneas.
0,9% respondem pela umidade do solo e pela água dos pântanos.

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO PLANETA
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A água é fonte da vida. Não importa quem somos, o que fazemos, onde 
vivemos, nós dependemos dela para viver. No entanto, por maior que 
seja a importância da água, as pessoas continuam poluindo os rios e 
destruindo as nascentes, esquecendo o quanto ela é essencial para 
nossas vidas.

No dia 22 de março, é comemorado o dia mundial da água. Se hoje os 
países lutam por petróleo, não está longe o dia em que a água será 
devidamente reconhecida como o bem mais precioso da humanidade.

A ÁGUA NO MUNDO
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O Brasil é um país privilegiado no que diz respeito à 
quantidade de água. Tem a maior reserva de água doce da 
Terra, ou seja 12% do total mundial. Sua distribuição, porém, 
não é uniforme em todo o território nacional. A Amazônia, por 
exemplo, é uma região que detém a maior bacia fluvial do 
mundo. O volume de água do rio Amazonas é o maior de todos 
os rios do globo, sendo considerado um rio essencial para o 
planeta.

A ÁGUA NO BRASIL
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A água potável é aquela que pode ser consumida sem risco para a saúde. 

Os REQUISITOS FÍSICOS para que a água seja considerada potável são: 
• ser inodora, isto é, sem cheiro; 
• ser incolor, isto é, sem cor, quando em pequena quantidade, e azulada, 
quando em grande quantidade; 
• ter sabor indefinível, mas que permita distingui-la de qualquer outro líquido.

REQUISITOS BIOLÓGICOS: 
• biologicamente, a água não pode conter organismos patogênicos, ou seja, 
causadores de doenças. 
• A alteração biológica da potabilidade da água, denominada de 
contaminação, é causada pela presença de agentes patogênicos vivos, isto 
é, vermes, bactérias, etc. A água contaminada não é potável e, portanto, não 
deve ser usada.

ÁGUA POTÁVEL
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PROPRIEDADES DA ÁGUA
A MOLÉCULA DA ÁGUA É POLAR

SOLUBILIDADE
A água é um excelente solvente porque é capaz de dissolver enorme quantidade de substâncias. 
As substâncias que se dissolvem são chamadas solutos e ao ser misturada com o solvente forma 
uma solução. Essa propriedade é muito importante para os seres vivos porque absorvem 
nutrientes (como o cálcio, o magnésio) dissolvidos na água que bebem.

TENSÃO SUPERFICIAL
A tensão superficial é uma propriedade física que resulta da força de atração entre 
as moléculas internas e da superfície.

DENSIDADE
A densidade da água varia e diminui em temperaturas menores. 
Isso explica porque o gelo flutua na superfície da água.
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PARA PRESERVAR OS CURSOS D’ÁGUA, PODEMOS: 

EM CASA 
• Usar com moderação sabões em pó, detergentes e materiais de 
limpeza em geral. 
• Manter torneiras e demais registros livres de vazamentos. 
• Ligar o esgoto sanitário à rede pública de coleta e tratamento. 
• Na falta de esgoto, manter fossa e filtro biológico em bom estado. 
• Ter respeito às regras básicas de economia de água. 

O DESPERDÍCIO DE ÁGUA tem sido um fator gerador e determinante 
de alguns problemas ambientais que o mundo vem enfrentando nas 
últimas décadas.
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NO TRABALHO 
• Operar ou fazer operar adequadamente equipamentos 
de controle da poluição. 
• Apontar problemas ambientais e buscar soluções. 
• Buscar novas ideias e tecnologia. 
• Considerar a questão ambiental em seus projetos. 
EM SUA CIDADE 
• Nunca jogar lixo nas ruas.

11



12



CIÊNCIASJURANDIR 
SOARES

IMPORTÂNCIA DA 
ÁGUA



A água é o componente mais abundante na composição dos organismos 
vivos. Podemos resumir os principais papéis da água da seguinte 
maneira: 
• Por ser um ótimo solvente, ela constitui o dispersante, dentro da célula, 
tanto de substâncias inorgânicas como nas substâncias orgânicas. 
• A água tem importante papel no transporte de substâncias. Dessa 
forma, alimentos e gases de respiração se dissolvem na água e por ela 
são transportados. 
• Tem grande importância na regulação do equilíbrio térmico. 
• Age ainda como lubrificante, estando presente em regiões onde há 
atritos. Um adulto (humano) precisa ingerir cerca de 3 litros de água por 
dia para sobreviver. 
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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
Equilibrar e conservar a biodiversidade
Regular o clima do planeta

DICA CANAL  EDUCAÇÃO
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DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA 
A água, tão necessária à vida dos seres humanos, pode ser também 
responsável por muitas doenças, denominadas doenças de veiculação 
hídrica. As principais são: 
• amebíase, giardíase, gastroenterite, hepatite infecciosa, 
Indiretamente: Cólera e Dengue

• A EDUCAÇÃO SANITÁRIA é a promoção de hábitos 
higiênicos necessários à manutenção da saúde e do bem-
estar. A prática habitual da higiene deve ser associada ao 
prazer, tornando-se, então, agradável. Saúde, bem-estar e 
aceitação pessoal são necessidades reais de todo ser 
humano.
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IMPORTÂNCIA DA ÁGUA PARA O CORPO HUMANO
A água é fundamental para o bom funcionamento do organismo, pois desempenha 
diversas funções.
Veja 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 tóxicas 
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.
REGULAÇÃO DO INTESTINO: a água é necessária para evitar que os resíduos 
dos alimentos, aquilo que o nosso corpo não absorve, solidifique.
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PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DA ÁGUA
Solubilidade
A água é um excelente solvente porque é capaz de dissolver 
enorme quantidade de substâncias. 
As substâncias que se dissolvem são chamadas solutos e ao 
ser misturada com o solvente forma uma solução. 
Essa propriedade é muito importante para os seres vivos 
porque absorvem nutrientes (como o cálcio, o magnésio, etc) 
dissolvidos na água que bebem.
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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 os mananciais
Reflorestar as margens dos rios
Evitar desperdício
Utilizar de forma consciente
Tratar os esgotos
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A ESCASSEZ DE ÁGUA

QUAIS AS CAUSAS?
Há vários fatores que motivam a falta de água, dentre eles: 
seca, poluição e má distribuição desse recurso, apenas para 
citar os mais comuns.
Quando falamos em má distribuição, estamos nos referindo ao 
fato de que nem sempre a região onde a concentração 
populacional é maior é aquela que possui mais água.

20



A ESCASSEZ DE ÁGUA

E AS CONSEQUÊNCIAS?
Quanto mais pessoas, há mais consumo de água.
Desta forma, daqui a uns anos, o aumento da população sinaliza uma crise hídrica 
grave.
Pois se a água é um bem essencial, a falta dela terá impactos sociais, econômicos e 
ambientais. São exemplos esvaziamento das cidades, baixa produção agrícola e 
industrial, falta de emprego, entre muitos outros.

O QUE FAZER?
É preciso conscientizar as pessoas que apesar da quantidade de água existente no 
planeta, nem toda pode ser consumida.
Por isso, a água deve ser vista como um bem que precisa ser preservado. Seu uso 
deve ser racional.
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01. (Enem) A falta de água doce no planeta será, possivelmente, um dos 
mais graves problemas deste século. Prevê-se que, nos próximos vinte 
anos, a quantidade de água doce disponível para cada habitante será 
drasticamente reduzida.
Por meio de seus diferentes usos e consumos, as atividades humanas 
interferem no ciclo da água, alterando:
a) a quantidade total, mas não a qualidade da água disponível no planeta.
b) a qualidade da água e sua quantidade disponível para o consumo das 
populações.
c) a qualidade da água disponível, apenas no subsolo terrestre.
d) apenas a disponibilidade de água superficial existente nos rios e lagos.
e) o regime de chuvas, mas não a quantidade de água disponível no 
Planeta.
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a) FALSO – As atividades humanas causam modificações na quantidade e, 
principalmente, na qualidade das águas, pois os efluentes gerados alteram 
drasticamente a composição das águas, causando a poluição hídrica. 
b) VERDADEIRO – As atividades humanas alteram a quantidade da água através da 
grande utilização desse recurso, além dos desmatamentos, compactação e 
impermeabilização do solo que dificulta a infiltração de água, havendo uma redução 
de volume nos cursos d’água. A qualidade da água é afetada por meio dos esgotos 
gerados que são lançados nos cursos d’água sem o devido tratamento, essa atitude 
provoca a poluição hídrica. 
c) FALSO – Compromete as águas subterrâneas, pois a água contaminada infiltra no 
solo e atinge o lençol freático. 
d) FALSO – As atividades humanas causam alterações na composição química da 
água, e diminuem a quantidade de água no subsolo.
e) FALSO – A quantidade e a qualidade são comprometidas, se há pouca chuva será 
refletido na quantidade de água dos cursos d’água.
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02.(Enem) Considerando a riqueza dos recursos hídricos 
brasileiros, uma grave crise de água em nosso país 
poderia ser motivada por:
a) reduzida área de solos agricultáveis.
b) ausência de reservas de águas subterrâneas.
c) escassez de rios e de grandes bacias hidrográficas.
d) falta de tecnologia para retirar o sal da água do mar.
e) degradação dos mananciais e desperdício no 
consumo.
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a) FALSO – A redução de áreas agricultáveis não irá interferir na 
disponibilidade de água no país.
b) FALSO – As águas subterrâneas não se esgotarão, pois elas são parte 
integrante do ciclo natural das águas.
c) FALSO – As grandes bacias hidrográficas e os maiores rios não serão 
escassos, pois a quantidade de água existentes nesses cursos d’água é 
enorme. Pode haver a redução de seu volume.
d) FALSO – O país possui muitas reservas de água doce, portanto, não há 
necessidade de desanilizar a água do mar.
e) VERDADEIRO – Uma crise de água em território brasileiro pode ser 
desencadeada pela intensa degradação dos mananciais, diminuindo seu 
volume e comprometendo a sua qualidade. Outro aspecto que pode contribuir 
para esse fato é o desperdício, pois o uso exagerado e desnecessário desse 
recurso natural tem como consequência uma diminuição no volume dos cursos 
d’água.
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03. O fato de alguns insetos se locomoverem sobre a 
superfície da água e algumas espécies de plantas crescerem 
por cima da superfície da água é resultado de um fenômeno 
físico denominado:
a) Densidade
b) Tensão superficial
c) Capacidade térmica
d) Temperatura de fusão

Os líquidos têm, como característica, uma película (uma fina 
membrana “elástica”) na superfície, que constitui a chamada 
TENSÃO SUPERFICIAL.
LETRA: B
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04.A água é de importância vital para todos os seres vivos. 
Sob o ponto de vista biológico, entre as propriedades físico-
químicas, podemos citar três fundamentais que são:
a) baixo poder de dissolução, pequena tensão superficial.
b) grande poder de dissolução, pequena tensão superficial.
c) grande poder de dissolução, pequena tensão superficial.
d) grande poder de dissolução, grande tensão superficial.

A água tem grande poder de dissolução (dissolver), 
grande tensão superficial (camada na superfície da água)

LETRA: D
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As possíveis soluções • Saneamento; • Educação 
ambiental; • Conhecimento da situação; • Sistemas 
de reuso; • Diminuir o consumismo;
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1. COAGULAÇÃO – APLICA-SE SULFATO DE ALUMÍNIO
2. FLOCULAÇÃO  - FORMAÇÃO DE FLOCOS PARA ACELERAR A 

DECANTAÇÃO
3. DECANTAÇÃO OU SEDIMENTAÇÃO– USO DA GRAVIDADE
4. FILTRAÇÃO – USO DE FILTROS
5. DESINFECÇÃO – USA  A CLORAÇÃO E/OU A OZONIZAÇÃO
6. FLUORETAÇÃO – APLICAÇÃO DE FLÚOR PARA EVITAR A CÁRIE
7. CORREÇÃO DE PH – USO DA CAL HIDRATADA  -Ca(OH)2   OU 

CARBONATO DE SÓDIO – Na2CO3 (BARRILHA).
8. DISTRIBUIÇÃO: Consiste na saída da água da estação para os 

reservatórios dos bairros e destes para as residências.

ETAPAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA
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Tratamento da água 1. A água entra na casa de captação, retirada de um lago, rio ou 
subterrânea, e flui através de túneis para o tanque de entrada da estação. Grades impedem a 
passagem de peixes, plantas e detritos. Bombas elevam a água a um nível acima do nível do 
manancial, de modo que ela corra pela ação da gravidade através dos processos de filtração. 
2. Depois, chega à casa química, onde passa por vários processos: • coagulação - onde são 
adicionados à água sulfato de alumínio e cal hidratada, com o objetivo de coagular a sujeira, 
para que ela possa ser eliminada; • floculação - onde a água é agitada para flocular a sujeira; • 
decantação - onde a água é deixada parada até toda a sujeira se separar da água; • filtração - 
onde as impurezas ficarão retidas num filtro de areia e antracito; • cloração - onde é 
adicionado cloro à água, descontaminando-a; • fluoretação - onde é adicionado flúor para 
evitar cáries. Após a casa da química, a água vai para os reservatórios e, posteriormente, 
através de túneis, para a estação de bombeamento, que lança a água sob pressão até as casas, 
fábricas e outros edifícios. 
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