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VOCÊ CONHECE A NOSSA HEROÍNA? 

Ela é Tetis, que em grego significa "ama, nutriz", sem dúvida porque é a deusa 
da água, substância que, segundo uma crença antiga, entra na gênese de todos os 
corpos. 

Isso não é verdade? Todos os seres vivos são constituídos de água...!
Ela é filha do Céu e da Terra. Tetis casou-se com o belíssimo Oceano e foi genitora 
de três mil ninfas, conhecidas por Oceânidas.
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As pesquisas sobre os recursos hídricos são unânimes em indicar 
que, se a média de consumo mundial não diminuir a curto prazo, 
apresentaremos dificuldades de escassez em muitas áreas do planeta. O 
nosso país, que tem uma parcela expressiva de água doce, também está 
ameaçado. Ao contrário do que parece, a água também é um recurso 
natural esgotável. 

Atualmente, a educação ambiental tem sido considerada como 
um episódio que necessita ser trabalhado em toda a sociedade 
e, principalmente, nas instituições escolares, pois as crianças e 
adolescentes bem informados sobre os problemas ambientais 
serão adultos mais preocupados com o meio ambiente, tornando-
se transmissores de conhecimentos na família, no bairro e em seu 
município. 

A possibilidade de criar materiais didáticos com a discussão da 
temática “Água” nas escolas brasileiras contribuirá para a formação 
de cidadãos conscientes, competentes para resolverem e operarem na 
realidade socioambiental de um modo comprometido com a vida, com 
o bem-estar de cada um dos indivíduos e também de sua comunidade. 

Nesta perspectiva, a criação de recursos multimídias abordando 
essa temática em seus múltiplos aspectos, visa atrair a atenção dos 
jovens para o atual contexto ambiental em que vivemos, integrando as 
mídias à educação. As tecnologias digitais, quando utilizadas da forma 
correta e aliadas à educação, fornecem novas formas de linguagem, 
possibilitando uma ampliação dos espaços e tempos de aprendizagem, 
além de aproximar os conceitos científicos da realidade do educando.

Trata-se, portanto, de formar não apenas conceitos científicos, mas 
de fornecer subsídios para que cada estudante busque a construção 
do conhecimento explorando o seu meio socioambiental; que sinta 
prazer em aprender e se envolva de forma participativa no processo 
de ensino-aprendizagem.

Continuando com o objetivo de lhe oportunizar o estudo sobre os 
recursos hídricos no planeta, apresentaremos a você a cartilha: Pelas 
tramas da cidadania: os recursos hídricos em nossas mãos.
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No Capítulo 1, iremos propor uma discussão sobre a água na natureza; os estados 
físicos e suas mudanças; o ciclo da água e os nossos recursos hídricos como fonte 
de vida. No Capítulo 2, você será estimulado a refletir sobre os usos da água; a 
água na produção de alimentos; as etapas de tratamento; a água como geradora 
de energia; redução da disponibilidade hídrica e degradação da qualidade da água; 
desmatamento e poluição da água. No Capítulo 3, serão relacionados os principais 
problemas que afetam a disponibilidade hídrica e a qualidade das águas. Entre 
os fatores, destacamos o desmatamento e a poluição das águas. No Capítulo 4, 
abordaremos o cuidado e reuso das águas; tratamentos de efluentes.

Ao longo da cartilha, você encontrará um glossário com o significado de algumas 
palavras, que se encontram grifadas ou em negrito. O conhecimento acerca desses 
termos é de suma importância para o entendimento do texto que você está prestes 
a ler.

Para complementar as informações e tornar a sua viagem pelo fantástico mundo 
das águas ainda mais prazerosa, você encontrará “boxes”. São eles:

•	 Mergulhe	 na	 pesquisa: sugere temas para aprofundamento e links 
interessantes com informações sobre a água.

•	 Experimentando: contém sugestões de atividades práticas para você vivenciar 
novas descobertas.

•	 Abasteça	o	seu	conhecimento: apresenta informações complementares e 
curiosidades sobre a água.

•	 Fluindo	 ideias: propõe um tema para reflexão, referente ao assunto do 
capítulo.

•	 Navegue	em	outros	mares: indica outros materiais multimídias desenvolvidos 
pelo projeto, tais como jogos virtuais, vídeos e aplicativo para celular.

No final da cartilha você encontrará uma bela sessão de fotos da água, em “Um, 
dois, três e... águaaa!”. As fotos retratam várias paisagens urbanas e naturais, que 
têm a água como um de seus principais componentes. 

Não deixe de conferir também o item “Comemore a água o ano todo”, no final da 
cartilha. Lá você encontrará as datas comemorativas que envolvem a água. 
Agora que apresentamos a cartilha, esperamos que você inicie a viagem pelas 
águas..., ao encontro de suas expectativas.
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a água na natureza

Capítulo

Gabriela Marcomini de Lima
Ricardo Baratella

Elizabeth Uber Bucek

O planeta Terra poderia muito bem se chamar planeta Água, pois a maior parte 
da superfície de nosso planeta é coberta por esse líquido, tão importante para a 
existência da vida. Do total de água que existe na Terra, cerca de 97,5% corresponde 
a água salgada e apenas 2,5% a água doce, distribuída em geleiras, neves, rios, 
lagos, águas subterrâneas, solos, pântanos e geadas (Figura 1).

Figura 1 – Disponibilidade de água no planeta.

Acredita-se que há mais de 3 bilhões de anos, a água tenha 
sido o berço da vida. Tal fato poderia justificar tamanha 
dependência da água para que as células consigam realizar 
as suas funções vitais. É da água que as células retiram a sua 
nutrição e é nela que depositam seus excretas para serem 
eliminados. Para a maioria das células, a água é a molécula 
mais abundante, representando cerca de 60 a 90% de sua 
massa (MORAN et al. 2013; SPIRO; STIGLIANI, 2011).

Excretas

Resíduos 
produzidos pelo 
metabolismo 
e que deve ser 
eliminado do 
corpo dos seres 
vivos.
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Bilhões de anos após o surgimento da vida, a água continua sendo imprescindível 
para a sobrevivência dos seres vivos. Além de constituir o lar de muitas espécies 
aquáticas, é da água que as plantas, base da cadeia alimentar, retiram nutrientes 

que foram dissolvidos do solo e, graças a ela, são capazes 
de realizar a fotossíntese. De acordo com Pimentel (2004) 
o principal fator que influencia a distribuição das plantas 
na superfície terrestre é a disponibilidade de água. Espécies 
vegetais como os musgos (Figura 2) e as samambaias, por 
exemplo, são dependentes de água também para a sua 
reprodução e, por isso, são encontrados habitando locais 
úmidos ou próximos a corpos hídricos.

Corpos hídricos

Também 
denominado 
“corpo d’água”, diz 
respeito à qualquer 
reservatório de 
água: artificial, 
natural, curso 
d’água, aquífero, 
lagos, lagoas.

Figura 2 – Musgos – 
vegetais representante 
do grupo das briófitas, 
que se desenvolvem em 
ambientes sombreados 
e úmidos, pois 
necessitam da água 
para se reproduzirem.

Fonte: Foto de Ricardo Baratella. 

Depois de todas estas informações, você saberia dizer por que a água, um elemento 
tão comumente encontrado em nosso dia a dia, apresenta tamanha importância 
para a vida? 

A resposta está na sua composição e propriedades físico-químicas. A água é 
formada pelos elementos químicos hidrogênio e oxigênio e é um excelente solvente, 
isto quer dizer que ela é capaz de dissolver uma grande quantidade de substâncias. 
É por isso que a água que encontramos na natureza não é apenas formada pelos 
elementos químicos hidrogênio e oxigênio, mas, por uma série de partículas 
dissolvidas que determinam a sua qualidade. Este fenômeno é importante, pois 
possibilita às plantas absorverem nutrientes do solo, mas por outro lado, pode 
exigir um tratamento da água antes de ser consumida pelos seres humanos.
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Pesquise 
sobre outras 
propriedades 
físico-químicas 
importantes da 
água e descubra 
como a tensão 
superficial 
é utilizada, 
de maneira 
interessante, por 
algumas espécies 
de insetos.

Mergulhe na pesquisa

1.1   Estados físicos da água e suas mudanças

A água pode ser encontrada em três estrados físicos: 
líquido (Figura 3), sólido e gasoso (ou vapor). Se você 
observar em seu dia a dia, encontrará a água em todos 
os seus estados. A água que sai das torneiras e utilizamos 
para tomar banho e lavar as louças está no estado líquido, 
mesmo estado em que ela é encontrada nos rios, lagos, 
oceanos e cachoeiras.

Figura 3 – Água em estado 
líquido em um rio localizado 
na cidade de Delfinópolis, MG.

Fonte: Foto de Gabriela Marcomini de Lima.

O gelo que utilizamos para 
resfriar nossas bebidas, nada 
mais é do que a água em 
seu estado sólido. Também 
podemos encontrar a água 
sólida na natureza, na neve, 
nas geleiras e icebergs (Figura 
4). Por falar nisso, você saberia 
dizer o que é um iceberg? 
Trata-se de um grande bloco 
de gelo, formado por água 
doce, que se desprende de 
uma geleira e fica flutuando no 
oceano. O mais impressionante 
é que ele pode ter vários 
quilômetros de extensão e 
sua maior porção encontra-se 
submersa nas águas.

Figura 4 – Água em estado sólido em montanha 
localizada no Peru.
Fonte: Foto de Gabriela Marcomini de Lima.
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Por fim, a água no estado gasoso ou de vapor 
pode ser observada em nossas casas quando a 
aquecemos ou quando respiramos próximos 
à uma superfície de vidro ou espelho. Isso 
ocorre porque os seres vivos podem liberar 
vapor de água para a atmosfera por meio 
de um processo denominado transpiração. 
Na natureza, tais processos podem ser 
observados quando a água dos rios evapora 
pelo aquecimento do calor do Sol ou quando 
as plantas transpiram. 

Você sabia que é fácil observar a transpiração? 
Realize o experimento “Observando a transpiração”, 
proposto na caixa “Experimentando”.

Após compreender sobre os estados físicos 
da água, saiba que esses estados podem 
ser alterados se mudarmos a pressão e 
a temperatura da água. Por exemplo: se 
colocarmos um bloco de gelo em uma 
panela e ligarmos a chama do fogão, você vai 
verificar que a partir de um tempo, a água 
que estava no estado sólido passará para o 
estado líquido. Se você mantiver a chama 
ligada, verá que ocorrerá a vaporização 
da água, ou seja, ela passará para o estado 
gasoso. Se tampar a panela e abri-la após 
um tempo, poderá observar a formação de 
gotículas na superfície da tampa, isto porque 
a água no estado de vapor, ao encontrar uma 
superfície mais fria, resfria-se voltando para o 
estado líquido. Faça essa experiência em sua 
casa para observar como essa mudança de 
estado físico da água acontece por influência 
da temperatura. 

Observando a transpiração
A partir deste experimento 
você poderá observar o 
processo de transpiração 
que ocorre nos vegetais. 
Para isso, precisará de:

• Um vaso de tamanho 
médio com ramos 
contendo folhas vivas.

• Dois sacos plásticos 
incolores (verificar se 
não há rasgos e furos).

• Barbante.
• Fita adesiva.

Procedimentos

1) Envolver com um 
dos sacos plásticos 
uma das ramificações 
da planta e amarrar 
usando o barbante. 
Em seguida, colocar o 
vaso em um local que 
receba luz do Sol.

2) Encher o outro saco 
plástico com ar e amarrar 
bem a sua boca com 
o barbante. Prender o 
saco plástico com fita 
adesiva perto do vaso, 
pois este saco será o 
controle da experiência. 

3) Após alguns minutos 
de observação, anote o 
que aconteceu e tente 
propor uma explicação 
para o resultado.

experiMentando
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Na Figura 5 você encontrará um esquema sobre as mudanças de estados físicos 
da água.

1.2   O ciclo da água na natureza

Primeiramente, observe atentamente a Figura 6, que representa o ciclo da água 
na natureza. Analise-a. 

> Temperatura

< Temperatura

Processo de VAPORIZAÇÃO 
que resulta na EBULIÇÃO ou 

EVAPORAÇÃO

Água na forma GASOSA

Água na forma SÓLIDA

Água na forma LÍQUIDA

Processo de FUSÃO 
que resulta no 

DESCONGELAMENTO

Processo de SOLIDIFICAÇÃO
que resulta no 

CONGELAMENTO

Processo de LIQUEFAÇÃO ou 
CONDENSAÇÃO que resulta na 

obtenção do LÍQUIDO
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Figura 5 – Mudanças de estados físicos da água.

Figura 6 – Ciclo da água.
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Evaporação

Evapotranspiração

Condensação

Precipitação

Escoamento superficial

Infiltração
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Você sabia que a água evapora tanto de 
superfícies aquáticas como também do solo?

A água, ao evaporar (vapor	de	água) e ao encontrar 
as camadas mais frias da atmosfera, condensa-se e irá 
compor as nuvens. Em alguns casos, a água contida 
nessas nuvens precipita-se na superfície da Terra, na 
forma de chuva,	neve	ou granizo. Ocorrendo esses 
processos e ao atingir o solo, a água flui e chega a um 
lago, rios ou oceanos.

Quando o solo 
é permeável, 
parte da água da 
chuva se infiltra 
até encontrar um 
lençol freático ou 
subterrâneo.

Certamente você percebeu que a 
água forma em um ciclo contínuo, 
não é mesmo? Não é à toa que a 
quantidade de água presente no 
planeta é a mesma de milhares de 
anos atrás. 

Para observar o ciclo da água você 
pode construir um ecossistema 
engarrafado. Todos os materiais 
necessários e o procedimento 
podem ser visualizados no 
“Experimentando” “Construindo 
um ecossistema engarrafado ou 
terrário” .

abasteça o seu conheciMento

Não esqueça que a água pode infiltrar-se no solo, alcançar 
um lençol freático  e daí originar um manancial  e, 
depois, um rio, por exemplo. 

Mas, a água do solo também pode ser absorvida 
pelas raízes dos vegetais!

Por meio do processo de transpiração, os vegetais eliminam 
água em estado de vapor para o ambiente externo, assim 
como os seus órgãos: folhas, frutos, sementes e também 
outras partes de seu corpo transferem água para os seres 
consumidores ou heterótrofos .

Lençol freático

Reservatório de 
água subterrânea 
que se forma pela 
infiltração de água 
no solo.

Manacial

Fonte de água 
doce superficial 
ou subterrânea.

Os animais necessitam de água 
para os seus processos fisiológicos, 
bebendo-a diretamente ou 
por meio da nutrição, como 
parte dos alimentos. 

Dessa forma, fazem a água 
retornar ao meio ambiente de 
diferentes maneiras: pela urina, 
fezes, suor e respiração. Portanto, 
por meio desses fenômenos, a água 
evapora e retorna à atmosfera.

abasteça o seu conheciMento
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Construindo um ecossistema engarrafado ou terrário

Materiais 

– Recipiente transparente de boca larga com tampa (se desejar, poderá utilizar uma garrafa PET, 
mas após a construção do terrário será preciso vedá-la com filme plástico).

– Areia.
– Terra vegetal com adubo.
– Pedrinhas coloridas de aquário ou cascalho.
– Carvão vegetal triturado.
– Plantas pequenas que gostam de água e locais sombreados, como musgos e bromélias.
– Ferramentas para auxiliar no plantio das mudas.

Preparando o recipiente

Escolha um recipiente que não seja opaco, para permitir que a luz solar entre e as plantas possam 
realizar fotossíntese. Antes de montar o terrário, limpe bem o recipiente com água e sabão e 
desinfete-o com álcool. Dessa forma você diminuirá a proliferação de fungos e bactérias.

Montando o terrário

1) Com o recipiente deitado, adicione uma camada de cascalho ou algumas pedras. Esta camada 
fica em contato direto com o recipiente.

2) Por cima da camada de cascalho, adicione uma camada de areia. Quanto mais seca a areia 
estiver, melhor. Tanto a camada de cascalho quanto a camada de areia farão a drenagem da 
água que circulará no recipiente.

3) Imediatamente acima da areia, coloque um pouco de carvão vegetal triturado, para evitar que 
mau cheiro exale do terrário. 

4) A terra vegetal misturada com adubo deve ser colocada sobre o carvão vegetal, formando uma 
camada, de pelo menos, 5 cm de profundidade, para que as mudas fiquem bem plantadas. 

5) Todas as camadas juntas devem ocupar cerca de ¼ da altura do recipiente.
6) Encha uma bacia ou garrafa PET destampada, com água da torneira e reserve por 24h. 
7) Esta água será utilizada para regar o terrário e precisa permanecer descansando para ser 

desclorada.
8) Regue a terra do recipiente que preparou com água da torneira desclorada, até que a terra 

fique úmida.
9) Plante as mudas no recipiente e, caso deseje, após o plantio poderão ser adicionadas algumas 

pedras coloridas para enfeitar o terrário.
10) Feche o terrário com uma tampa de boa vedação, para evitar totalmente a entrada ou saída 

de ar de seu interior.
11) Mantenha o terrário em um local claro, sem exposição direta ao sol e protegido de animais 

domésticos.

experiMentando
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1.3   Água: fonte de vida

A relação entre a água e os animais e vegetais é direta: sem água não há vida animal 
ou vegetal!

Existem vegetais, que chamamos de macrófitas (plantas aquáticas) que crescem 
dentro da água (Figura 7) ou em brejos; outros se desenvolvem em solos com água 
em abundância (Figura 8). Também existem espécies que crescem em solo com 
escassez de água (Figura 9). Mas, independente da necessidade hídrica, todos os 
vegetais precisam de água, pois a falta dela leva à morte. 

Figura 7 – Macrófitas aquáticas – plantas que 
estão adaptadas à vida em ambientes úmidos e 
alagados, variando de brejos até rios, lagos e mares.

Figura 8 – A foto mostra um manguezal, 
ecossistema costeiro que constitui uma transição 

entre os ambientes marinho e terrestre. Apresenta 
espécies vegetais com raízes adaptadas a viverem 

submersas e resistirem às marés e a salinidade.

Figura 9 – Cacto: espécie que habita ambientes 
com pouca disponibilidade hídrica e como 
adaptação, consegue armazenar água em seu 
caule e possui folhas modificadas em espinhos.

Fonte: Foto de Elizabeth Uber Bucek.

Fonte: Foto de Isabela Marcomini de Lima. 

Fonte: Foto de Gabriela Marcomini de Lima.
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Fonte: Foto de Isabela Marcomini de Lima. 

Mas, você sabe ao certo por que as plantas não vivem 
sem água? 

A resposta é simples: porque a água, no vegetal, 
participa do processo de produção de alimento pela 
fotossíntese e do transporte de sais minerais que ela 
capta do solo. 

A água com nutrientes (seiva bruta) entra no vegetal 
pelas raízes por meio da absorção, realizada pelos 
radiculares e se desloca até os órgãos através dos vasos 
condutores do xilema. Desses vasos, ela é distribuída 
para as células que estão perdendo vapor d’água para 
a atmosfera, por meio do processo de transpiração. 
Em algumas células específicas dos vegetais ocorrerá 
o processo de fotossíntese.

Os açúcares fabricados durante 
a fotossíntese deslocam-se 
das folhas pelo floema para 
os ápices caulinares e 
radiculares, frutos, sementes e 
tecidos de armazenamento como 
os parênquimas.

A qualidade da 
água ameaça a 
sobrevivência da 
maioria das espécies, 
tanto plantas 
como animais, que 
dependem também 
da disponibilidade 
dos recursos hídricos 
e da capacidade de 
sua conservação e 
proteção, além da 
sua boa qualidade. 
Mas, existem também 
plantas que crescem 
em águas poluídas 
como algumas 
macrófitas, entre 
elas, a taboa (Thypha	
domingensis) e as 
halófitas (que crescem 
em mangues, desertos 
e solos salinos), como 
a erva-sal (Atriplex	
numularia). Elas são 
usadas pelo homem 
para purificar as 
águas contaminadas, 
em um processo 
denominado de 
Fitorremediação. 

abasteça o seu conheciMento

Ápices 
caulinares e 
radiculares

Locais nas 
extremidades 
dos vegetais 
em que existem 
células especiais 
que permitem 
o crescimento 
em extensão dos 
caules e das raízes.

Figura 10 – Transporte de substâncias 
pela planta. A água e os nutrientes minerais 
(seiva bruta ou inorgânica) são transportados 
pelo xilema. Os açúcares produzidos a 
partir da fotossíntese (seiva elaborada ou 
orgânica) são transportados pelo floema.

seiva orgânica

nutrientes 
minerais

H2O

H2O

H2O vapor

H2O vapor
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E quanto ao corpo humano, por que ele precisa de água? 

O corpo humano é uma máquina que precisa ser constantemente abastecida de 
água. É isso mesmo que você está pensando: para funcionar corretamente, o corpo 
precisa de um suprimento diário de água e na quantidade adequada. A água, em 
nosso corpo, tem função de hidratação, eliminação de toxinas, transporte de 
nutrientes, lubrificação, reposição de energia, auxílio na digestão, entre outras. 
Para você ter ideia da importância desse líquido precioso, o corpo de um adulto é 
formado por cerca de 70% de água.

A Figura 11 demonstra a importância da água para a manutenção da saúde de 
nosso corpo.

• Eliminação de resíduos.
• Umidificação das vias respiratórias.
• Compõem as enzimas que atuam na digestão.
• A maior parte do sangue é formada por água.
• Ajuda na proteção do cérebro.
• Auxilia no controle da temperatura corporal.
• Lubrifica as articulações do corpo.

Figura 11 – A importância da água para a composição 
e bom funcionamento do corpo humano.

Você aprendeu que 
a quantidade de 
água no planeta não 
muda, pois ela está 
em constante ciclo. 
No entanto, é muito 
comum dizermos que 
estamos acabando 
com a água do 
planeta. O que esta 
frase realmente quer 
dizer? De que forma 
estamos “acabando 
com a água no 
planeta”? Reflita 
sobre estas questões.

abasteça o seu conheciMento
Rins

Coração

Cérebro

Fígado

Pele

Sangue

Ossos

Músculos

Pulmões

Articulações

Linfa
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uSoS da água

André Luís Teixeira Fernandes 
Gabriela Marcomini de Lima

Além de garantir a sobrevivência de nossas células, a água é utilizada para as mais 
diversas atividades, porém, algumas demandam uma quantidade maior de água 
que outras. Segundo o relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil, 
da Agência Nacional de Águas (ANA), de 2014, a irrigação é a atividade que mais 
demanda água no Brasil. No entanto, você verá nos textos mais adiante que ela não 
é a vilã da história. Outras atividades ocupam posições de destaque no consumo 
de água, conforme pode ser verificado na Figura 12.

Figura 12 – Uso da água no Brasil.
Fonte: Adaptado de ANA (2016).

Já que falamos em água para a agricultura, vamos analisar, a seguir, a utilização 
da água na produção de alimentos, e, mais adiante, os usos domésticos e para a 
geração de energia.

Capítulo



2.1   A água na produção de alimentos

O mundo, hoje, tem mais 
de 7 bilhões de habitantes, 
na sua grande maioria, 
vivendo nas cidades. Com 
esse crescente êxodo  das 
pessoas para as cidades, 
em busca de conforto e trabalho, o desafio 
é grande para produzir alimento para tantos 
indivíduos. 

A Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura (FAO) estima 
que, para alimentar o mundo todo em 2050, 
deveremos produzir 70% mais alimentos 
do que produzimos hoje e o Brasil vai ser 
responsável por 40% da produção total de 
alimentos no mundo.

Dos mais de 800 milhões de hectares de 
terras que o Brasil tem, 350 milhões são 
agricultáveis, ou seja, permitem a exploração 
de agricultura e pecuária para a produção de 
alimentos. Destes, 47 milhões são ocupados 
com grãos e 200 milhões com pastagens, 
além de 103 milhões com as outras culturas 
(Figura 13). O maior problema que temos 
hoje é que, do total de áreas de pastagem, 
50% (ou 100 milhões de hectares) são de 
pastagens com algum grau de degradação.

Para garantir uma água de 
qualidade e na quantidade 
ideal para a atual e futuras 
gerações, foi instituída, em 
1997, a Política Nacional 
de Recursos Hídricos, 
por meio da lei 9.433/97. 
A promulgação desta 
lei, conhecida como lei 
das águas, foi um marco 
importante para as políticas 
públicas de gestão das águas 
no Brasil, pois, considerando 
a água como um bem de 
domínio público, ou seja, 
pertencente à coletividade, 
atribuiu-se responsabilidades 
nos cuidados com a água 
ao poder público, às 
empresas e à comunidade 
em geral. Isso quer dizer 
que todos os cidadãos têm 
o dever de preservar os 
recursos hídricos, usando-
os de forma racional.
Para saber mais sobre esta 
importante lei, acesse o link 
http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/L9433.htm

Mergulhe na pesquisa

abasteça o seu conheciMento

Êxodo

Migração, 
mudança de 
local.

Para saber mais sobre o 
relatório de Conjuntura 
dos Recursos Hídricos, 
acesse: http://conjuntura.
ana.gov.br/
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Figura 13 – Uso e ocupação do solo no Brasil.
Fonte: Fernandes et al. (2016)

Portanto, para que a nossa 
produção de alimentos e 
biomassa aumente, não é 
necessário desmatar mais 
nenhuma área de vegetação 
nativa. Basta tornarmos 
produtivos os 100 milhões 
de hectares de pastagens 
que estão degradadas. E o 
Brasil tem a tecnologia necessária para fazer 
isso. Tornar essas terras produtivas, além de 
melhorar as áreas de produção já existentes, 
é possível se melhorarmos os conceitos 
e as práticas relacionados à agricultura 
sustentável.

Uma das necessidades básicas para que a 
produção agrícola e pecuária seja possível é 
a disponibilidade de água. 

Na Tabela 1, podemos 
visualizar a disponibilidade 
de água nos continentes 
em relação ao percentual 
populacional , segundo a 
UNESCO (2003). Nota-se 
que o problema mais sério 

Agricultura 
sustentável: o que 
isso significa?

Trata-se do manejo e 
conservação dos recursos 
naturais e a orientação de 
mudanças tecnológicas 
e institucionais que 
assegurem a satisfação 
das necessidades 
humanas para a presente 
e as futuras gerações.  
É a agricultura que 
conserva o solo, a água, 
e os recursos genéticos 
animais, vegetais e 
micro-organismos, não 
degrada o meio ambiente; 
é tecnicamente 
apropriada, 
economicamente 
viável e socialmente 
aceitável.

abasteça o seu conheciMento

Percentual 
populacional 

Tem relação com 
o percentual 
de pessoas 
que vivem em 
determinado 
local.

Biomassa

Diz respeito 
a qualquer 
massa de 
matéria viva, 
de origem 
vegetal ou 
animal, por 
exemplo.
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é no continente asiático, que possui mais da metade de população do mundo, mas 
tem disponíveis somente 36% dos recursos hídricos mundiais.

Tabela 1 – Relação entre a disponibilidade de água e a população, em %.

Continente Água População

América do Norte e Central 15 8

América do Sul  26 6

Europa 8 13

África 11 13

Ásia 36 60

Austrália e Oceania 5 1

Fonte: UNESCO (2003).

Comparando-se com os demais países do mundo, o Brasil é rico em disponibilidade 
hídrica, conforme Figura 14. Veja que várias regiões do mundo têm pouca 
disponibilidade de água, por exemplo, Ásia e América do Norte.

Já o Brasil, o centro da África e o sul da Ásia e Oceania já têm maiores quantidades 
de água disponível.

Figura 14 – Disponibilidade hídrica nos continentes do globo.
Fonte: Adaptado de Educação Uol (2015).
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Segundo Costa (2007a), o Brasil se destaca no cenário mundial pela grande 
descarga de água doce dos seus rios, cuja produção hídrica é de 177.900 m3 s–1. 
Este valor, somado aos 73.100 m3 s–1 da Amazônia internacional, representa 53% 
da produção de água doce do continente sul-americano e 12% do total mundial, 
valor este distribuído em quatro bacias hidrográficas: Amazônica, Prata ou Platina, 
São Francisco e Tocantins.

Porém, mesmo possuindo grandes bacias 
hidrográficas, que totalizam cerca de quase 90% da 
produção hídrica, cobrindo 72% do território brasileiro, 
o Brasil sofre com escassez de água, devido à má 
distribuição da densidade populacional dominante, 
que cresce exageradamente e se concentra em áreas de 
pouca disponibilidade hídrica.

Vejamos a Figura 15. As regiões Norte e Centro Oeste 
concentram 89% dos recursos hídricos do Brasil, porém, 
concentram apenas 13% da população. Em compensação, 
as regiões Nordeste, Sudeste e Sul concentram quase 
86% da população com grande atividade industrial, mas 
com apenas 9% dos recursos hídricos.

Bacias 
hidrográficas

Locais da superfície 
terrestre que atuam 
como receptores da 
água da chuva. A água 
que não é infiltrada, 
escoa nessas regiões 
e se acumulam 
formando um rio.

Densidade 
populacional

É o número médio 
de pessoas que vivem 
em uma determinada 
região, dividido pelo 
tamanho da área que 
ocupam.

Figura 15 – Distribuição da água e da população brasileira.
Fonte: ANA (2016).
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Vamos analisar agora a Figura 16. Podemos notar que o maior valor consumido 
de água nos mananciais do Brasil é proveniente da agricultura. 

Figura 16 – Uso da água no Brasil.
Fonte: ANA (2016).

Podemos inferir que os produtores de alimento podem ser considerados vilões em 
termos de consumo de água?

Esta situação não é verdade. Vamos ver os motivos.

Em primeiro lugar, o Brasil ainda irriga muito pouco as suas plantações (menos de 
8%). Portanto, nossa agricultura e pecuária podem ser consideradas de sequeiro. 
A agricultura de sequeiro depende apenas da água da 
chuva. Ou seja, hidrologicamente, ela apresenta um 
comportamento similar ao de qualquer vegetação nativa 
e não interfere na redução da disponibilidade hídrica.

Contabilizando-se todas as outorgas, 54% do total se destinam à produção de 
alimento, na qual a irrigação é utilizada como instrumento de aplicação de água. 

Esse número parece grande, mas em valor absoluto, comparado com a vazão média 
natural de longo período, é muito pequeno, representando apenas 0,47%.

Hidrologicamente

De modo hidrológico; 
relativo à hidrologia.
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Para fazer a captação 
de água superficial 
ou de um aquífero 
com a finalidade de 
abastecimento público 
ou utilização da água 
para uso industrial, 
na geração de energia 
e para produção de 
alimentos, torna-se 
necessário adquirir uma 
outorga de direito de 
uso de recursos hídricos. 
Essa outorga consiste 
numa autorização para 
a utilização da água por 
tempo determinado 
e é solicitada ao 
poder público (União, 
Estado ou Distrito 
Federal). Essa outorga 
está prevista na Lei 
Federal nº 9.433, de 
08 de janeiro de 1997 
e é necessária para 
o controle dos usos 
da água, visando a 
sua preservação.
Para saber mais sobre a 
outorga, consulte o link 
http://arquivos.ana.
gov.br/institucional/
sof/FolderOutorga.pdf

abasteça o seu conheciMento

Em segundo lugar, temos que entender que a 
irrigação (Figura 17) é considerada como uso 
consultivo da água. O que seria isso?

A maior parte da água absorvida por uma planta é 
perdida na forma de vapor pela superfície das folhas, 
processo este conhecido como transpiração. Plantas 
de milho, por exemplo, transpiram mais de 98% do 
total da água que absorvem. Do restante, a maior 
parte fica retida nos tecidos vegetais e somente 
uma porção muito pequena (< 0,2%) é utilizada 
na fotossíntese. Portanto, não há, efetivamente, 
um “gasto de água”. A água está de passagem pelas 
plantas e, ao passar pelas mesmas, permitem a 
produção de folhas, flores e frutos, que são os nossos 
alimentos.

Isso em termos quantitativos. E em termos 
qualitativos?

Também aí as plantas têm papel fundamental 
na natureza. Mesmo utilizando águas de menor 
qualidade para irrigar as plantas (por exemplo, 
águas com dejetos), as plantas aproveitam os 
nutrientes dos dejetos e devolvem a água pura à 
atmosfera pela transpiração.

Portanto, não há como considerarmos os produtores 
de alimentos como vilões, logicamente, se eles 
adotarem práticas sustentáveis de produção.

Figura 17 – Irrigação de batata 
em Lisboa.
Fonte: Foto de Ricardo Baratella.
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Você sabe o que é 
pegada hídrica?

Trata-se da quantidade 
de água total utilizada 
no processo de produção 
direto ou indireto de 
bens ou serviços. Este 
conceito foi criado em 
2002 pelos professores 
Hoekstra e Chapagain e 
permite que as empresas 
calculem a quantidade de 
água consumida para a 
fabricação de seus produtos 
e às pessoas que saibam 
a quantidade de água 
embutida nos produtos que 
compram. Para saber mais 
sobre a pegada hídrica, 
acesse o site da Sabesp em 
http://site.sabesp.com.
br/site/fale-conosco/faq.
aspx?secaoId=134&cid=27
Aproveite, também, para se 
informar sobre as pegadas 
verde, azul e cinza.

abasteça o seu conheciMento

navegue eM outros Mares

2.2   A água que chega em nossas casas 
precisa ser bem tratada

A água de uso doméstico é aquela que 
utilizamos em nossas casas para várias 
atividades: cuidar da higiene pessoal, lavar 
roupa, lavar e cozinhar alimentos, cuidar da 
limpeza do ambiente, entre outras.

Você pode calcular o seu gasto de água 
diário utilizando o aplicativo “Cálculo 
de água”, disponível para download, 
gratuitamente, na Play Store. Não deixe 
de conferir!

navegue eM outros Mares

Você já parou para pensar de onde vem a 
água que sai das torneiras de nossas casas? 
Ah, essa é fácil!! Com certeza ela vem de 
um rio ou uma represa. Mas, você sabia que 
antes de chegar em nossas casas ela precisa 
passar por uma Estação de Tratamento de 
Água (ETA)?

As águas de rios e lagos, por mais limpas que 
pareçam, contêm microrganismos. Alguns 
são importantes para o equilíbrio ambiental, 
já que atuam na decomposição de restos 
de animais e vegetais, mas, outros podem 
causar doenças ao ser humano. É por isso 
que a água que utilizamos para atividades 
diárias importantes, como beber, preparar 
alimentos, tomar banho e escovar os dentes, 
por exemplo, precisa passar por tratamento 
em uma ETA, antes de ser enviada para 
nossas casas.

Conheça mais sobre a 
irrigação assistindo o vídeo 
A	água	como	fonte	para	a	
produção	de	alimentos.
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1) Captação

A água é captada do rio ou 
represa (Figura 19) e chega 
por adutoras até a estação 
de tratamento de água. 

Os coliformes 
termotolerantes, 
antigamente 
denominados 
coliformes fecais, 
são um grupo de 
bactérias que inclui, 
entre as suas espécies, 
a	Escherichia	coli, 
que habita o intestino 
dos seres humanos e 
outros animais. Essa 
bactéria, apesar de não 
representar um risco 
direto à nossa saúde, 
por estar presente 
apenas no intestino, 
pode ser relacionada 
a outras bactérias de 
origem fecal que podem 
ser patogênicas, ou 
seja, podem causar 
prejuízos à saúde 
humana. Por isso, a 
legislação que cuida dos 
padrões que devem ser 
obedecidos para que 
uma água de qualidade 
chegue às nossas casas, 
estabelece um valor 
máximo permitido 
dessas bactérias na 
água destinada ao 
consumo humano. 

abasteça o seu conheciMento
A estação de tratamento de água da maioria 
das cidades possui etapas de tratamento e 
estrutura bem parecidas (Figura 18), como 
você pode observar no esquema a seguir. 
Chamamos esse tratamento de convencional 
ou de ciclo completo. Vejamos como ele 
funciona.

Figura 18 – Esquema de uma estação de tratamento de água 
convencional.

Adutoras

Estrutura presente 
nas estações de 
tratamento de 
água e que tem 
como função 
fazer o transporte 
da água de um 
reservatório 
até a estação de 
tratamento de 
água.



20

Figura 19 – Captação de água no rio Uberaba.
Fonte: Foto de Marizélia Gomes Costa (2016).

2) Pré-cloração

Em algumas estações, dependendo da qualidade da água captada do rio, a primeira 
etapa envolve uma pré-cloração, processo no qual o cloro é adicionado à água para 
facilitar a retirada de metais e matéria orgânica. 

3) Pré-alcalinização

Nesta etapa, a água pré-clorada recebe a adição de cal 
(hidróxido de cálcio) para ajustar o pH. A manutenção do 
pH nos valores ideais é importante para garantir uma maior 
eficiência nas demais etapas do tratamento.

4) Coagulação

Etapa em que um agente coagulante (sulfato de alumínio), 
é adicionado à água sob agitação, para auxiliar na agregação 
de partículas que estão suspensas na água. Esta etapa visa 
facilitar a remoção das impurezas.

5) Floculação

Esta etapa envolve uma mistura lenta da água para que as 
partículas se agreguem formando flocos, que nas etapas 
seguintes poderão ser removidos.

Cloro

Substância 
química expressa 
pelo símbolo 
Cl2, utilizada 
no combate à 
microrganismos 
causadores de 
doenças.

Cal (hidróxido 
de cálcio)

Composto químico 
de fórmula Ca(OH)2 
usado para corrigir 
o pH da água.

pH

Potencial 
Hidrogeniônico, 
indica se um meio 
é ácido, neutro ou 
alcalino. Quando 
o valor do pH está 
igual a 7, considera-
se o meio neutro. 
Valores acima 
indicam um meio 
alcalino e abaixo 
indicam um meio 
ácido.
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6) Decantação

Na etapa de decantação, os flocos formados na etapa de 
floculação estão mais pesados que a água, depositando-se 
no fundo do tanque. A água decantada passa para a próxima 
etapa e a sujeira depositada no fundo dos decantadores  
é periodicamente removida.

7) Filtração

Nesta etapa do tratamento, as partículas de impurezas que ainda estão presentes, 
vão ser retiradas após a passagem por várias camadas de materiais filtrantes.

Decantadores

Tanques que 
podem ter 
diferentes formatos 
ou dimensões, 
projetados para 
que ocorra a 
sedimentação 
de partículas e 
consequentemente a 
decantação da água.

A limpeza da caixa 
d’água é importante 
para garantir a nossa 
saúde. De nada adianta 
todo o processo de 
tratamento se o local 
onde reservamos a 
água em nossa casa 
está sujo e malcuidado. 
Caixas d’água devem 
receber limpeza a cada 
seis meses e precisam 
estar sempre tampadas. 
Dessa forma, evitamos 
que animais e resíduos 
entrem em contato com 
a água e eliminamos 
um possível foco de 
criação do Aedes	
aegypti, mosquito 
transmissor da dengue, 
chikungunya e zika vírus.

abasteça o seu conheciMento
8) Desinfecção ou cloração

Apesar de aparentemente limpa após passar pela 
etapa de clarificação (floculação, decantação e 
filtração), a água ainda precisa passar pelo 
processo de desinfecção, que consiste na aplicação 
de cloro na água para que os microrganismos 
sejam destruídos. 

9) Fluoretação 

Esta é uma etapa adicional no processo de 
tratamento e consiste na utilização do flúor para 
auxiliar no combate às cáries dentárias.

10) Reservatórios e redes de distribuição

Após tratada, a água, agora potável, é armazenada 
temporariamente nos reservatórios da ETA e, 
posteriormente, é enviada, por meio de adutoras, 
para as caixas de reservação dos bairros. Daí é 
enviada para os domicílios, onde é armazenada 
nas caixas de água.
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A filtração é uma importante etapa 
no processo de tratamento e você 
pode observar um filtro em ação 
na sua casa. Faça o experimento 
“Construindo um filtro” e observe 
as características da água após 
passagem pelo filtro.

Construindo um filtro

Entenda mais sobre como ocorre a 
filtração construindo o seu próprio 
filtro de água. Você vai precisar de:

– garrafa plástica transparente. 
– tesoura sem ponta. 
– algodão.
– 1 copo de carvão em pó 

(você pode triturar o carvão 
usando um batedor).

– 1 copo de areia limpa. 
– 1 copo de pedras pequenas. 
– água bem suja.

1) Corte a garrafa plástica em duas 
partes, deixando a metade com o 
fundo da garrafa um pouco maior 
que a parte que contém o bico. 

2) Na parte da garrafa em que 
fica o bico, adicione uma 
camada de algodão.

3) Sobre a camada de algodão, coloque 
uma camada do carvão em pó.

4) Acima do carvão, acrescente 
uma camada de areia.

5) Por fim, adicione as pedras. 
6) Encaixe a parte em que fica o 

bico da garrafa (e que recebeu 
os materiais) dentro da outra 
metade, como se fosse um funil. 

7) Agora é só derramar a 
água suja dentro do filtro e 
observar o que acontece.

Viu como é fácil fazer um filtro? Não se 
esqueça que a água que sai de seu filtro, 
apesar de estar mais limpa, não pode 
ser ingerida, pois ainda pode conter 
microrganismos que causam doenças.

É importante que você saiba 
que a água destinada ao 
consumo humano precisa 
ser potável, isso quer dizer 
que ela precisa atender aos 
padrões de potabilidade 
exigidos na portaria 2914 de 
12 de dezembro de 2011, do 
Ministério da Saúde. Você 
pode conhecer na íntegra 
essa portaria, acessando: 
http://bvsms.saude.gov.br/
bvs/saudelegis/gm/2011/
prt2914_12_12_2011.html
Todas as etapas do tratamento 
de água que você conheceu 
neste tópico tem como 
objetivo atender aos padrões 
da portaria, garantindo, 
assim, que uma água segura 
seja enviada à população.

abasteça o seu conheciMento

Mergulhe na pesquisa
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Agora que você já 
conhece todas as 
etapas de uma estação 
de tratamento de água 
de ciclo completo, 
pesquise na internet 
outros sistemas 
de abastecimento 
de água. Você se 
encantará com a 
quantidade de formas 
diferentes de tratar a 
água, claro, levando 
em consideração 
a qualidade em 
que a água se 
encontra no rio.

Mergulhe na pesquisa

Você sabia que nem todas as águas são próprias 
para serem enviadas às estações de tratamento de 
água? Isso ocorre porque, dependendo da quantidade 
de poluentes presentes na água, nem mesmo o 
tratamento é capaz de torná-la potável. Foi pensando 
na qualidade da água exigida 
para seus diferentes usos que, 
em 2005, foi promulgada 
a Resolução do Conselho 
Nacional de Meio Ambiente 
(CONAMA) nº 357/2005. 
Essa resolução classifica os 
corpos d’água enquadrando-
os em 13 classes de qualidade 
(cinco classes para água doce, 
quatro para águas salobras 
e quatro para águas salinas). 
Para as águas doces, foram 
estabelecidas as seguintes 
classes:

Águas salobras

É uma água 
proveniente da 
mistura da água do 
mar com a água de 
rios, que apresenta 
mais sais dissolvidos 
que a água doce e 
menos que a água do 
mar. Sua salinidade 
varia entre 5% e 30%.

Águas salinas

São águas com 
concentrações de 
sais dissolvidos 
superior à 30%.

• Especial: é destinada ao consumo humano (após desinfecção) e preservação 
do equilíbrio dos ambientes aquáticos.

• Classe 1: destinada ao consumo humano (após tratamento simplificado); 
proteção das comunidades aquáticas; atividades recreativas em que há contato 
com a água (contato primário); irrigação de frutas que crescem rentes ao solo 
e hortaliças consumidas cruas.

• Classe 2: é destinada ao consumo humano (após tratamento convencional); 
proteção de comunidades aquáticas; recreação de contato primário; irrigação 
de frutas, parques e jardins em que as pessoas tenham contato direto; à 
atividade de pesca e criação de peixes.

• Classe 3: destinada ao abastecimento humano (após tratamento convencional 
ou avançado); irrigação de árvores; pesca amadora; recreação em que as 
pessoas não tenham contato direto com a água; dessedentação de animais.

• Classe 4: destinada à navegação e harmonia paisagística.



Figura 20 – Classes de água e sua relação com a qualidade e os usos. Observe que quanto mais exigentes 
os usos, melhor é a qualidade da água que deve ser destinada a eles.
Fonte: ANA (2016).

Em 2011, a Resolução CONAMA nº 357/05 sofreu alteração e complementação pela 
Resolução 430/2011.

Para maiores informações sobre a resolução, consulte o link http://www.mma.gov.
br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=459

Você se lembra da Política Nacional de Recursos Hídricos, que mencionamos há 
pouco? Se não se lembra, leia novamente o box “Abasteça o seu conhecimento” 
presente no início deste capítulo. Pois bem, esta lei prevê como um dos instrumentos 
de gestão das águas, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Essa cobrança não 
é um imposto, mas uma remuneração pelo uso de um recurso classificado como 
bem público e o dinheiro arrecadado é destinado para a recuperação das bacias 
hidrográficas em que são gerados.

Para saber mais sobre a cobrança pelo uso da água, acesse o link:
http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/cobrancaearrecadacao/
cobrancaearrecadacao.aspx

    Mergulhe na pesquisa

    abasteça o seu conheciMento

QUALIDADE DA ÁGUA 
EXCELENTE

Classe especial

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

USOS
MAIS EXIGENTES

USOS
MENOS EXIGENTES

QUALIDADE DA ÁGUA 
RUIM
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2.3   Utilizando a água para gerar energia

O Brasil é um dos países com maior disponibilidade de água 
doce do planeta. Então, já é esperado que a principal matriz 
energética do país vem da força das águas.

As usinas hidrelétricas são construções que aproveitam o 
potencial das águas para a geração de energia elétrica. Estas 
construções são formadas basicamente por uma barragem, 
pela casa de força e por sistemas de captação e adução de água 
e restituição de água ao leito natural do rio.

Funciona basicamente assim: a água represada na barragem é conduzida por 
canais até a casa de força, onde girará uma turbina hidráulica acoplada a um 
gerador. Neste momento, a potência mecânica das águas é transformada em 
potência elétrica.

Após passar pelas turbinas, a água entra no canal de fugas e é restituída ao 
leito natural do rio. A energia gerada é levada dos terminais do gerador até o 
transformador elevador, por meio de cabos, e, finalmente, é conduzida até os 
centros de consumo através de linhas de transmissão.

A imagem a seguir é um esquema geração de energia em uma usina hidrelétrica.

Matriz 
energética

Consiste em todo 
tipo de energia 
produzida e 
consumida 
por um país, 
proveniente de 
diversas fontes.

Figura 21 – Esquema de funcionamento da uma usina hidrelétrica.
Fonte: adaptado de http://www.furnas.com.br.
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Conheça mais 
sobre uma usina 
hidrelétrica 
assistindo o 
vídeo A água	
como	fonte para 
a geração	de	
energia	elétrica.

navegue eM outros Mares

Figura 22 – Barragem da usina hidrelétrica de Itaipu Binacional, a maior 
usina hidrelétrica em produção do mundo e ponto turístico muito visitado 
na cidade de Foz do Iguaçu, PR.
Fonte: Foto de Aline Turatti Alves.

Figura 23 – Galeria elétrica 
de uma usina hidrelétrica. 

Fonte: Foto de Marizélia 
Gomes Costa.

Figura 24 – Mecanismo da transposição de peixes da usina hidrelétrica 
de Igarapava, localizada no Município de Igarapava, SP. Este dispositivo 
permite o deslocamento de peixes de locais à montante da barragem até 
reservatórios. Dessa forma, os peixes conseguem subir o rio para desovar 
e se reproduzir.

Fonte: Foto de Marizélia Gomes Costa.

Usando o aplicativo 
Cálculo	de	Águas, faça 
um levantamento da 
quantidade de água 
que você gasta em um 
dia. Em seguida, tente 
imaginar como seria 
viver um dia sem água. 
Que alternativas você 
teria para substituir a 
água em sua vida, caso 
ela faltasse? Reflita 
sobre esta ideia!

Fluindo ideias
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redução da dISponIbIlIdade 
hídrIca e da qualIdade da água

Capítulo

Ricardo Baratella
Gabriela Marcomini de Lima

A quantidade de água no planeta Terra é invariável, porém, estamos vivendo 
um período de redução da disponibilidade de água com a qualidade ideal 
para o consumo humano. Fatores naturais e também as atividades antrópicas 
têm contribuído para esta escassez. Entre as atividades humanas destaca-se 
o desmatamento (Figura 25), que pode levar ao processo de desertificação e a 
poluição das águas, por meio de despejos de efluentes não tratados (Figura 26), 
uso intensivo de produtos químicos tóxicos no solo, entre outros.

3.1   Desmatamento

Amplas extensões de florestas tropicais ecológica e 
economicamente admiráveis estão ficando devastadas 
e degradadas a um percentual crescente nos últimos 
anos. Vários estudos indicam que, em média, 
no mundo, 50% das espécies da flora e da fauna 
terrestres vivem em florestas tropicais úmidas, mas 
como necessitam de nichos 
ecológicos especializados, 

esses seres vivos encontram-
se vulneráveis à extinção.

Nichos 
ecológicos

Modo de vida 
de um ser vivo e 
sua relação com 
o meio em que 
vive. Também está 
relacionado com 
as características 
reprodutivas e 
comportamentais 
de cada espécie.



O Brasil tem cerca de 
40% da floresta pluvial 
tropical remanescente 
e estima-se que 30% 
das espécies de plantas 
e animais terrestres do 
mundo estão na vasta Bacia 
Amazônica, que tem perto 
de dois terços do tamanho 
da parte continental dos 
Estados Unidos. Em 
1970, o desmatamento 
afetava apenas 1% da Bacia 
Amazônica. Por volta de 
2005, estima-se que entre 
16% e 47% dessa área 
tenham sido desmatados ou 
degradados e convertidos, 
principalmente, em campos 
tropicais (savanas). Entre 
2002 e 2004, a taxa de 
desmatamento aumentou 
muito – para abrir caminho 
para a criação de gado e a 
lavoura de soja, usada para 
alimentar o gado. Em 2004, 
madeireiros e agricultores 
cortaram e queimaram uma 
área de floresta tropical 
equivalente à perda de 
11 campos de futebol por 
minuto (MILLER, 2011).

Esses índices são 
alarmantes!

abasteça o seu conheciMento
Nós precisamos de ações imediatas para 
reduzir as taxas atuais de práticas de 
destruição e degradação que vêm ocorrendo 
em nosso país, visto que em muitos biomas, 
como na Mata Atlântica, a perda da 
biodiversidade é notória e, no momento, há 
registros de que 93% dela já foi devastada.

Figura 25 – Área com intenso desmatamento no Peru.
Fonte: Foto de Gabriela Marcomini de Lima.

Observadores discordam com 
relação à rapidez com que 
florestas tropicais estão sendo 
desmatadas e degradadas por 
três razões. Primeira, é difícil 
interpretar as imagens de 
satélite. Segunda, alguns países 
escondem ou exageram nas taxas 
de desmatamento por razões 
políticas e econômicas. Terceira, 
governos e agências internacionais 
definem floresta, desmatamento e 
degradação da floresta de maneiras 
diferentes (MILLER, 2011). 

abasteça o seu conheciMento
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3.2   Poluição da água

Na natureza, alguns produtos químicos que as indústrias 
despejam na água, como o mercúrio, podem entrar nas 
cadeias/teias alimentares e intoxicar os animais e, 
inclusive, o ser humano. 

Um fato que ocorre comumente é o 
mercúrio resultante dos garimpos!

Para separá-lo do ouro, os garimpeiros colocam 
fogo na mistura, fazendo o mercúrio se evaporar. Com as 
chuvas, o vapor do mercúrio volta ao solo e à água.

Uma outra situação a ser descrita é quando os 
petroleiros sofrem um acidente, visto que 
grandes quantidades de petróleo contaminam 

os mares, formando imensas manchas negras. O 
petróleo derramado se alastra na superfície da água e bloqueia as trocas de gás 
carbônico e oxigênio que ocorrem entre o ar e a água, impedindo a fotossíntese e 
a respiração das algas e de outros seres microscópicos que flutuam na água. 

Cadeias/teias 
alimentares

Relação de 
alimentação que 
existe entre os seres 
vivos. Uma cadeia 
alimentar representa 
a relação presa-
predador em uma 
sequência linear e a 
teia simboliza várias 
cadeias interligadas.

Petroleiros

Tipo de navio 
utilizado para 
o transporte de 
petróleo.
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As bactérias e as algas microscópicas recebem nutrientes em abundância e 
se multiplicam em demasia. O volume de algas microscópicas mortas e em 
decomposição aumenta, retirando grande parte do oxigênio que está dissolvido na 
água. No entanto, em vez de ser produzido água e gás carbônico, a decomposição 
irá produzir gases tóxicos, que podem matar várias espécies de seres aquáticos. 
Esse desequilíbrio ecológico, acirrado pelo excesso de nutrientes na água, é 
conhecido por eutrofização.

     abasteça o seu conheciMento

Um outro tipo de poluição ocorre quando derramamos na água uma ampla 
quantidade de esgoto ou quando as chuvas desviam para a água grande quantidade 
de fertilizantes que são utilizados na agricultura. 

Figura 26 – Lançamento de esgoto em zona urbana.
Fonte: Foto de Gabriela Marcomini de Lima.
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cuIdando daS águaS

André Luís Teixeira Fernandes 
Gabriela Marcomini de Lima

Capítulo

Você já está bastante familiarizado com a ideia de que a água é essencial para 
manter a vida no planeta e, por isso, certamente sabe que devemos cuidar 
adequadamente desse recurso para que o tenhamos com a qualidade que 
necessitamos por muitos e muitos anos. 

Uma das formas mais fáceis de cuidar das águas é economizando. É isso mesmo: a 
palavra de ordem é economizar! Isso significa adotarmos em nosso dia a dia uma 
série de hábitos como:

• Fechar as torneiras durante a escovação dos dentes.
• Certificar-se de que a torneira está totalmente fechada após o seu uso.
• Tomar banhos mais rápidos: abra o chuveiro para molhar o corpo, desligue-o 

para se esfregar e ligue-o novamente para se enxaguar.
• Evitar utilizar mangueiras para lavar quintal e carro. Use um balde.
• Antes de lavar pratos e panelas jogue os restos de alimentos no lixo e coloque 

os utensílios de molho em água.
• Observar o hidrômetro com frequência para detectar um possível vazamento.  

Após ler estas dicas de economia de água você deve estar se 
perguntando: “E quando não der para economizar?” Neste 
caso, a dica é reutilizar a água. Além disso, a água que é 
utilizada nas residências e indústrias e se transformam em 
efluentes, pode ser tratada antes de ser devolvida para um 
corpo hídrico receptor .

Corpo hídrico 
receptor

Água superficial 
que recebe o 
lançamento de 
um efluente 
(resíduo).
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4.1   Reuso de água

O termo água de reuso é usado desde 1980 e pode ser definido como uso de 
água residuária ou água de qualidade inferior, tratada ou não. Tal água pode ser 
utilizada para diversas finalidades. 

O Guia para Reuso de água da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos 
(EPA) de 2012, classifica o reuso da água em categorias:

• Reuso urbano: uso de água não potável para limpezas de vias públicas ou 
parques.

• Reuso na agricultura: uso na irrigação de culturas alimentares consumidas por 
seres humanos ou não, salvo em casos em que haja restrições.

• Reuso em represas: utilizada para recreação em que não há contato com o 
corpo humano ou em casos em que o contato exista, há a necessidade de tratar 
a água previamente.

• Reuso industrial: uso de água recuperada em instalações industriais.
• Reuso para recarga de água subterrânea: reuso de água para abastecer 

aquíferos que não são utilizados como fonte de água potável.

O reuso da água pode acontecer pelo aproveitamento das 
águas das chuvas, por meio de reciclagem das águas 

já utilizadas para alguma finalidade que não tenha 
comprometido inteiramente a sua qualidade 

ou pelo tratamento de efluentes domésticos 
(esgotos) e industriais.

Nas residências, o reuso de água pode 
acontecer por meio do aproveitamento 
de água das chuvas: a água pode ser 
coletada pelas calhas no telhado de 
prédios ou casas e armazenada em 

uma cisterna no térreo ou subsolo 
(CUNHA et al., 2011) ou por meio da 
coleta de água das máquinas de lavar 
roupa.
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A água coletada das máquinas de lavar roupas 
pode ser utilizada para lavar calçadas e quintais, 
já a água da chuva, além das finalidades citadas, 
pode ainda ser utilizada para regar plantas e lavar 
automóveis.

Muitas indústrias utilizam a prática do reuso de 
água em suas instalações, como por exemplo, no 
resfriamento de equipamentos, em caldeiras, na 
lavagem de peças e equipamentos, na lavagem 
de pisos, na irrigação de jardins e nos próprios 
processos industriais (MANCUSO et al. 2003). A 
água para reuso industrial pode ser obtida dentro 
da própria indústria (por meio da reciclagem da 
água utilizada no processo industrial ou obtida a 
partir do tratamento de efluentes) ou fornecida 
pela estação de tratamento de esgotos.

A água das chuvas não 
é potável, ou seja, não 
atende aos padrões de 
potabilidade exigidos 
na Portaria 2914/2011 
e, portanto, não pode 
ser utilizada para 
ingestão, preparo de 
alimentos, lavagem de 
roupas ou outros usos 
que exijam uma água 
de melhor qualidade, 
livre de microrganismos 
patogênicos.

abasteça o seu conheciMento

Figura 27 – Reuso de água em indústria de produção de gesso granulado agrícola.
Fonte: Foto de Marizélia Gomes Costa.

Coleta de água da lavagem de gases

Lava-jato para veículos com água da lavagem de gasesLavagem de gases
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Seja qual for a finalidade de uso ou a fonte da água recuperada, o reuso é 
importante, pois: 

• Contribui para preservar a água mineral natural, já que a disponibilidade de 
água de boa qualidade em superfície vem diminuindo.

• Diminui a necessidade de disponibilizar água potável, que passou por 
tratamento, para fins menos nobres, evitando que esta se torne cada vez mais 
onerosa.

• Reduz o custo alto que as indústrias precisam pagar quando utilizam apenas 
agua potável.

• Diminui a quantidade de água superficial e subterrânea dispensada para a 
agricultura.

Para a prática do reuso é necessário conhecer as bases legais para definir a forma 
correta do mesmo. Sendo assim, o reuso pode ser um instrumento para liberação 
dos recursos hídricos de melhor qualidade para fins mais nobres, protegendo a 
saúde pública e o meio ambiente (CUNHA et al., 2011).

Países da Europa e Estados Unidos já utilizam a prática do reuso. No Brasil foi 
indicado o uso da água de reuso em 1992, pela Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental (ABES). 

Mas, apesar de todos os benefícios, será que todos aceitam o reuso de água no 
Brasil?

A resposta é: nem todos! O Brasil é um país privilegiado, pois a água 
naturalmente limpa sempre foi abundante. No entanto, é necessário  
sensibilizar os brasileiros quanto à necessidade de economizar e  
reutilizar a água para que possamos usufruir deste 
recurso tão importante por mais tempo.
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Apesar de não existir uma Política Nacional 
para o reuso de água, o Brasil possui algumas 
legislações que tratam indiretamente do tema. 
Conheça algumas delas:
• Segundo a Resolução nº 54 de 28 

de novembro de 2005, do Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos – CNRH, 
o reuso de água constitui-se em prática 
de racionalização e de conservação de 
recursos hídricos, conforme princípios 
estabelecidos na Agenda 21.

• O artigo 2º da Resolução nº 54 de 28 de 
novembro de 2005, do Conselho Nacional 
de Recursos Hídricos – CNRH possui as 
seguintes definições: I – água residuária: 
esgoto, água descartada, efluentes líquidos 
de edificações, indústrias, agroindústrias e 
agropecuária, tratados ou não; II – reuso 
de água: utilização de água residuária; 
III – água de reuso: água residuária, que 
se encontra dentro dos padrões exigidos 
para sua utilização nas modalidades 
pretendidas; IV – reuso direto de água: 
uso planejado de água de reuso, conduzida 
ao local de utilização, sem lançamento 
ou diluição prévia em corpos hídricos 
superficiais ou subterrâneos; V – produtor 
de água de reuso: pessoa física ou jurídica, 
de direito público ou privado, que produz 
água de reuso; VI – distribuidor de água de 
reuso: pessoa física ou jurídica, de direito 
público ou privado, que distribui água de 
reuso; e VII – usuário de água de reuso: 
pessoa física ou jurídica, de direito público 
ou privado, que utiliza água de reuso.

• A Portaria nº 2914, de 12 de dezembro 
de 2011, do Ministério da Saúde, dispõe 
sobre normas de qualidade da água para 
consumo humano.

• A Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, 
estabelece as diretrizes nacionais para o 
saneamento básico.

abasteça o seu conheciMento4.2   Tratamento de efluentes

Os efluentes, sejam eles 
domésticos ou industriais, quando 
lançados diretamente em um 
corpo hídrico podem provocar 
graves problemas ambientais. 
Por isso, eles precisam passar por 
um tratamento adequado antes 
de serem destinados novamente 
a um rio. Este tratamento ocorre 
em uma Estação de Tratamento de 
Efluentes (ETE).

A Resolução CONAMA 
nº 357 de 17 de março 
de 2005, que foi alterada 
pela CONAMA nº 430 
de 13 de maio de 2011, 
do Ministério do Meio 
Ambiente, trata sobre as 
condições e os padrões que 
devem ser atendidos para 
o lançamento de efluentes 
nos corpos receptores.
É importante lembrar que, 
segundo esta resolução, todos 
os efluentes gerados em uma 
fonte poluidora (que pode 
ser uma indústria ou mesmo 
as residências) só poderão 
ser lançados diretamente em 
um rio se antes passarem 
por um tratamento e 
atenderem a todos os 
padrões estabelecidos 
nesta resolução.

abasteça o seu conheciMento
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O tipo de tratamento feito na indústria pode variar de acordo com o efluente que 
ela gera e este, por sua vez, é influenciado pelo processo industrial empregado. Já 
para os efluentes domésticos, popularmente chamados de esgoto, é necessário que 
haja uma rede urbana formada por tubulações, que coleta o esgoto gerado em toda 
a cidade e o envia para a estação de tratamento de esgotos.

Assim como nas indústrias, o tipo de tratamento realizado pelas estações de 
tratamento de esgotos pode variar de acordo com as características do efluente, 
que passa por algumas etapas de tratamento para que a sua carga poluente, 
formada principalmente por materiais sólidos, matéria orgânica em decomposição 
e organismos vivos, seja reduzida até uma quantidade legalmente aceitável para o 
seu lançamento nos corpos hídricos.

O esgoto produzido nas residências chega até a estação de tratamento de esgotos 
através de grandes tubulações, os emissários. Na primeira etapa do tratamento, o 
esgoto passa por uma caixa coletora para a retirada dos materiais sólidos maiores 
e, na sequência, é enviado para a caixa que retém areias e gorduras. 

Na segunda etapa do tratamento, a matéria orgânica presente no esgoto começa 
a ser degradada pela ação de bactérias anaeróbias, ou seja, que não precisam de 
oxigênio para sobreviver. Este processo acontece em tanques chamados reatores. 

Em seguida, o esgoto que já contém uma quantidade bem menor de partículas e 
matéria orgânica, segue para as lagoas aeradas, que também contém bactérias que 
degradam a matéria orgânica que ainda está presente no esgoto, só que desta vez, 
o processo acontece com utilização de oxigênio.

Na etapa final do tratamento, o efluente é enviado para lagoas onde o lodo que 
é gerado nas etapas anteriores do tratamento é decantado. O efluente tratado é 
devolvido ao rio nas condições adequadas e o lodo, que contém restos de matéria 
orgânica digerida e bactérias mortas, é enviado para a lagoa de lodo.

Da lagoa, o lodo é enviado para um equipamento denominado centrífuga, que 
retira todo o excesso de líquido, que é enviado novamente para o tratamento, 
restando apenas um material sólido, que é disposto no aterro sanitário. 

As águas que saem da estação de tratamento de esgoto podem ser devolvidas para 
o rio ou encaminhadas para reuso. 



37

Na Figura 28 você poderá conhecer, esquematicamente, as etapas de um processo 
de tratamento de esgotos. As Figuras 29, 30 e 31 trazem fotos de uma estação de 
tratamento de esgotos.

Figura 28 – Esquema de uma estação de tratamento de esgoto.
Fonte: adaptado de http://www.codau.com.br/tratamento_esgoto.htm

Figura 29 – 
Reatores anaeróbios 
de uma estação 
de tratamento de 
efluentes domésticos. 
São tanques em que 
existem bactérias 
anaeróbias (que 
não necessitam 
de oxigênio), que 
degradam a matéria 
orgânica (esgoto).

Fonte: Foto de 
Gabriela Marcomini 
de Lima.

1
2 5

3

4Chegada do esgoto Lagoas facultativas
Lagoa de iodoReatores

Lagoas aeradas

PROCESSO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
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Figura 30 – Lagoas aeradas facultativas de uma estação de tratamento de efluentes domésticos. Nesta 
lagoa, é injetado oxigênio para que as bactérias de necessitam dele para sobreviver possam degradar a 
matéria orgânica, mas também existe bactérias anaeróbicas atuando no fundo dos tanques.

Fonte: Foto de Gabriela Marcomini de Lima.

Figura 31 – Lagoa de lodo. Todo o lodo gerado em uma estação de tratamento de esgoto é enviado para 
esta lagoa para que seja removido, secado e enviado ao aterro sanitário.

Fonte: Foto de Gabriela Marcomini de Lima.



Em alguns locais do 
mundo, inclusive em 
cidades brasileiras, a 
utilização de plantas 
para realizar tratamento 
de esgoto tem-se 
popularizado. Esta 
prática é possível graças à 
capacidade que algumas 
plantas possuem de 
absorver poluentes 
presentes na água. As 
plantas Papiro (Cyperus	
papiros), Papirinho 
(Cyperus	prolifer) e 
Sombrinha-chinesa 
(Cyperus	alternifolius) 
são atualmente 
empregadas para esta 
finalidade em uma 
estação de tratamento de 
efluentes localizada no 
município de Araruama, 
no Rio de Janeiro. 

abasteça o seu conheciMento

navegue eM outros Mares

Saiba mais sobre o 
reuso de água em uma 
indústria e sobre o 
tratamento de esgotos, 
assistindo o vídeo 
Cuidando das águas.

Você conseguiu perceber como é importante 
e, muitas vezes, complexo, cuidar das 
águas? Muitas medidas precisam partir 
das iniciativas governamentais, na forma 
de políticas públicas, mas outras começam 
em nossas casas, nos bons hábitos que 
praticamos em nosso dia a dia. 

Você aprendeu que indústrias 
e órgãos governamentais 
precisam buscar alternativas 
viáveis para cuidar das águas. 
Porém, sabemos que todos 
nós somos responsáveis pela 
sua proteção. Após utilizar o 
aplicativo Cálculo de Águas 
e fazer o levantamento da 
quantidade de água que 
consome em um dia, reflita 
sobre as medidas que você 
pode buscar em seu dia a dia 
para reduzir a quantidade 
de água que gasta.

abasteça o seu conheciMento
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A busca por soluções para os problemas ambientais mostra-se urgente, na medida 
em que a própria vida humana é afetada pela exploração de recursos naturais de 
maneira não-sustentável. 

A crise hídrica evidenciada nos últimos anos, prova que ainda há a necessidade 
de sensibilização social para a utilização racional da água. O Brasil, por exemplo, 
tem chuvas profusas, os maiores cursos naturais de água doce do mundo, uma 
quantidade expressiva de mananciais, um litoral extenso e, mesmo assim, vivemos 
sob o espectro de escassez de água. 

Para suplantar o colapso de fornecimento de água em nosso país, alguns 
especialistas assinalam um conjunto de ações, de curto, médio e longo prazos. 
Algumas envolvem desafios no espaço ambiental; outras, estão acopladas a 
investimentos em obras públicas; e um terceiro grupo de atuações, está atrelado 
à adoção de novas tecnologias voltadas ao reaproveitamento de água. 

Vivemos em uma situação alarmante! Atualmente, 
com o aumento das populações e com a complexidade 

cada vez maior da tecnologia, o homem está 
interferindo cada vez mais nos ciclos naturais. Isso 

poderia destruir parte de nossa agricultura, alterar 
as nossas reservas hídricas, assim como diminuir 
a nossa biodiversidade. 

No mundo atual, o meio ambiente vem assumindo 
um lugar de destaque cada vez maior. O homem se 
conscientiza a cada dia de que é apenas uma peça 
na estrutura geral da biosfera. 

A espécie humana é tão-somente uma espécie no 
contexto da grande comunidade que habita o 

planeta Terra. E, com essa comunidade, 
o homem só sobreviverá se souber 

evitar a quebra do equilíbrio 
ecológico, que nos últimos 

tempos e, tão frequentemente, 
ele tem posto em risco.

conSIderaçõeS fInaIS
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UM, DOIS TRÊS E ... ÁGUAAA! 

Figura 32 – fonte Diana 
Caçadora na Cidade do 
México, México DF.

Fonte: Foto de Gabriela 
Marcomini de Lima.

Figura 33 – Trajineras em Xoximilco, na 
Cidade do México, México DF.
Fonte: Foto de Gabriela Marcomini de Lima. 

Figura 34 – Vista aérea da 
Baia de Guanabara e mar na 

cidade do Rio de Janeiro.

Fonte: Foto de Ricardo Baratella.

Figura 35 – Ilha Grande, Rio de Janeiro.

Fonte: Foto de Ricardo Baratella.
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Figura 36 – Montanha nevada 
no Vale Sagrado, Peru.

Fonte: Foto de Gabriela 
Marcomini de Lima.

Figura 37 – Parque Ibirapuera 
em São Paulo, SP.

Fonte: Foto de Ricardo Baratella.

Figura 38 – Rio em 
Campos do Jordão, SP.

Fonte: Foto de Gabriela 
Marcomini de Lima.

Figura 39 – Ilhabela, SP.

Fonte: Foto de Gabriela 
Marcomini de Lima.
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Figura 40 – 
Cataratas do 
Iguaçu localizadas 
em Foz do 
Iguaçu, PR.

Fonte: Foto de 
Ricardo Baratella.

Figura 41 – Londres, 
Inglaterra.

Fonte: Foto de 
Ricardo Baratella.

Figura 42 – Nuvens 
encobrindo Machu 
Picchu, no Peru.

Fonte: Foto de 
Gabriela Marcomini 
de Lima.
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Figura 43 – Cidade 
de Santos, no litoral do 
estado de São Paulo.

Fonte: Foto de 
Ricardo Baratella.

Figura 44 
– Nascente 

histórica do Rio 
São Francisco, 

localizada no 
interior do 

Parque Nacional 
da Serra da 

Canastra.

Fonte: Foto de 
Ricardo Baratella.

Figura 45 – Delfinópolis, 
Minas Gerais.

Fonte: Foto de Gabriela 
Marcomini de Lima
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Figura 46 – Delfinópolis, 
Minas Gerais.

Fonte: Foto de Gabriela 
Marcomini de Lima.

Figura 47 – Praia Retiro 
dos Padres, localizada 

em Bombinhas, SC.

Fonte: Foto de Gabriela 
Marcomini de Lima.

Figura 48 – Florianópolis, SC.

Fonte: Foto de Gabriela 
Marcomini de Lima.
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Figura 49 – Lago em 
Campos do Jordão, SP.

Fonte: Foto de Gabriela 
Marcomini de Lima.

Figura 50 – Búzios, RJ.

Fonte: Foto de Gabriela 
Marcomini de Lima.

Figura 51 – Arraial do Cabo, RJ.

Fonte: Foto de Gabriela 
Marcomini de Lima.
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Janeiro 
11 – Dia do Combate da 
         Poluição por Agrotóxicos

Fevereiro 
2 – Dia Mundial das Zonas úmidas

Março
22 – Dia Mundial da Água

Abril
22 – Dia da Terra

Maio
22 – Dia Internacional da Biodiversidade

Junho 
5 –   Dia Mundial do Meio Ambiente
8 –   Dia Mundial dos Oceanos
17 – Dia Mundial de Combate 
         à Desertificação

Julho
17 – Dia da Proteção das Florestas

Agosto
14 – Dia do Controle da 
         Poluição Industrial

Setembro
20 – Dia Internacional 
          da Limpeza de Praia

Outubro
12 – Dia Mundial para a Prevenção 
         de Desastres Naturais 
         e Dia do Mar

Dezembro
19 – Aniversário da Agência 
         Nacional de Águas – ANA

COMEMORE A ÁGUA O ANO TODO!
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