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A água no planeta 

Nós habitamos o planeta Terra, também conhecido como “Planeta água”. Essa 

denominação deve-se ao fato de que cerca de 71% da superfície terrestre é coberta 

por água, correspondendo a, aproximadamente, 1,4 bilhão de km3. A Terra é 

constituída por água em seus três estados físicos: 

 Líquido Gasoso Sólido 

A água é encontrada em oceanos, mares e águas continentais. Os oceanos 

representam mais da metade de água disponível na Terra. Esses são uma 

grande massa de água responsável pelo envoltório gasoso e pelo controle do 

clima, pois absorve e reflete a maior parte da energia solar. Os mares são também 

grandes massas de água salgada e considerados parte dos oceanos, que possibilitam 

a pesca e o transporte marítimo, fornecem minerais, entre outras funções 

aproveitadas pelos humanos. Os rios, lagos, águas subterrâneas (águas 

continentais) e geleiras são de suma importância para os seres vivos por 

fornecerem água doce. 

Do total de água que cobre a superfície terrestre, cerca de 97,5% corresponde à água 

salgada, e apenas 2,5% corresponde à água doce. Veja:  
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A água doce disponível corresponde às massas de água destinadas ao consumo do 

ser humano (lembrando que a água do mar pode ser consumida desde que passe 

pelo processo de dessalinização). A água doce distribui-se em geleiras, neves 

eternas, águas subterrâneas, rios, lagos, solos e pântanos. 

A distribuição de água doce no mundo varia conforme a presença de 

ecossistemas nas diferentes regiões, portanto, não é uniforme. Sendo assim, 

algumas áreas apresentam maior disponibilidade de água que outras. 

Alguns países (como Rússia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Índia, Peru e 

Colômbia) apresentam grandes reservas de água doce, concentrando, 

aproximadamente, 60% da disponibilidade total. Já os países mais vulneráveis à 

escassez de água encontram-se no Oriente Médio, como é o caso de Qatar e Kuwait. 

→ Concentração de água doce por continente, segundo a Agência Nacional das 

Águas: 

• América: 39,6% 

• Ásia: 31,8% 

• Europa: 15% 

• África: 9,7% 

• Oceania: 3,9% 



→ Água potável 

Primeiro, é preciso ressaltar que nem toda água doce é potável. A água de fácil 

acesso, como a de rios e lagos, não necessariamente apresenta boa qualidade. Para 

que seja considerada potável, a água necessita estar livre de contaminação. 

 

 

• A água própria para o consumo é chamada 

de água potável e não apresenta riscos à 

saúde. 

 

 

De acordo com o Ministério da Saúde, define-se água potável como: 

“água que atenda ao padrão de potabilidade e que não ofereça risco à saúde”. 

Sendo assim, corresponde à água que pode ser consumida por atender 

aos requisitos físicos, químicos e biológicos que estabelecem sua qualidade e 

garantem a segurança e o bem-estar do consumidor. 

Para que seja considerada potável, a água também precisa atender alguns requisitos, 

como ser inodora, incolor e insípida, e também não pode apresentar organismos 

patogênicos (organismos que causam doença). 

RESPONDA 

1) Quais são os critérios para a água ser considerada potável? 

R: como ser inodora, incolor e insípida 

2) Por que o planeta Terra também é conhecido com o planeta água? 

R:_______________________________________________________________ 

 



3) Quais são os três estados físicos que encontramos a água? 

R:_______________________________________________________________ 

4) No planeta Terra a maior parte da água disponível corresponde a água doce 

ou salgada?   

R:_______________________________________________________________ 

5) De acordo com o gráfico acima, percebe-se que há uma pequena parte de água 

doce no mundo. Do total de água doce quantos por cento estão concentrados 

em rios e lagos? 

R:_______________________________________________________________ 

6) Qual a definição de água potável de acordo com o ministério da saúde? 

R:_______________________________________________________________ 

7) Responda V para verdadeiro e F para falso.  

(      )   A maior parte de água disponível é doce. 

(      )   O Brasil é considerado um país com uma grande concentração de água 

doce. 

(      )   Toda água doce é própria para o consumo humano.  

(      )   A  maior parte da água doce disponível está em geleiras e neves eternas. 

(      )  A água do mar é própria para o consumo humano. 

 

 

 


