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1. RESUMO 

 

A água, como solvente universal, viabiliza a vida no planeta. É a única substância 

que, nas condições físico-químicas da Terra, apresenta-se nos três estados da 

matéria. O gelo tem a notável propriedade de ser um sólido menos denso que seu 

correspondente líquido: a maioria dos sólidos afunda em seus líquidos. O gelo flutua 

na água, e isso é fundamental para a vida no planeta, pois nas regiões frias os 

mares congelam apenas na superfície, preservando seu caldeirão de vida. Somos 

cercados de reservatórios naturais, sobre os quais a quantidade e o tempo em que a 

água ali se encontra variam bastante. O maior reservatório de água do planeta Terra 

se encontra nos Oceanos, eles são também os maiores contribuintes do ciclo 

hidrológico gerando maior quantidade de vapor d’água do que qualquer outra 

reserva natural, desempenhando um papel importante no clima da Terra. No 

continente Antártico, encontramos cerca de 85% de água na sua forma sólida - o 

gelo, representando a maioria do gelo encontrado em todo o mundo. Temos também 

os aquíferos que são reabastecidos pelas águas que se infiltra no solo; esta água 

tem influencias e são influenciadas pela composição química e pelos minerais com 

os quais estão em contato. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Os antigos filósofos gregos acreditavam que o mundo era formado de apenas quatro 

elementos, fogo, ar, água, e a terra. Tais elementos por sua vez teriam sido 

produzidos por quatro princípios fundamentais da natureza, o calor, o frio, o úmido e 

o seco. Água para eles era um corpo simples, primário, não podendo ser 

decomposto em substâncias mais elementares. Essa idéia prevaleceu durante mais 

de dois mil anos, até o século XVIII de nossa era. (BRANCO, 2003) 

A água, como solvente universal, viabiliza a vida no planeta. É a única substância 

que, nas condições físico-químicas da Terra, apresenta-se nos três estados da 

matéria. O gelo tem a notável propriedade de ser um sólido menos denso que seu 

correspondente líquido: a maioria dos sólidos afunda em seus líquidos. O gelo flutua 

na água, e isso é fundamental para a vida no planeta, pois nas regiões frias os 

mares congelam apenas na superfície, preservando seu caldeirão de vida.  (FELIX , 

2005 e MORTINER, 1996) 



A água é um recurso fundamental para a existência da vida, seria difícil imaginar a 

existência de qualquer forma de vida na ausência deste recurso vital. Nosso planeta 

possui um volume de aproximadamente 1,4 bilhão de km³ que cobre cerca de 71% 

da superfície  da Terra (GRASSI, 2001). 

Somos cercados de reservatórios naturais, sobre os quais a quantidade e o tempo 

em que a água ali se encontra variam bastante. O maior reservatório de água do 

planeta Terra se encontra nos Oceanos, eles são também os maiores contribuintes 

do ciclo hidrológico gerando maior quantidade de vapor d’água do que qualquer 

outra reserva natural, desempenhando um papel importante no clima da Terra. 

A água doce que entra em contato direto com a atmosfera é chamada de águas 

superficiais, e essas compreendem lagos, reservatórios, rios e riachos. Do ponto de 

vista ambiental, os mangues são reservatórios importantes, pois estes ecossistemas 

suportam uma vasta população de plantas e animais, constituindo-se em berçários 

bastante importantes para a vida selvagem. 

A necessidade de consumo de água potável para os seres humanos é vital para sua 

sobrevivência, devido à pequena quantidade que pode ser diretamente aproveitada, 

somente 0,3% sendo a maior parte subterrânea, ainda assim ela não é apropriada 

para o consumo humano, tornando-se necessário retirar suas impurezas, 

adequando-a aos padrões de potabilidade. 

A Tabela 1 apresenta os dados de distribuição de água no planeta (GRASSI, 2001). 

 

Tabela de Distribuição de água no planeta 

Reservatórios Volume, km3 Percentual, % 

Oceanos 1.320.305.000 97,24 

Geleiras e calotas polares 29.155.000 2,14 

Águas subterrâneas 8.330.000 0,61 

Lagos 124.950 0,009 

Mares 104.125 0,008 

Umidade do solo 66.640 0,005 

Atmosfera 12.911 0,001 

Rios 1.250 0,0001 

Total 1.358.099.876 100 

 



3. OBJETIVOS 

 

O objetivo deste trabalho é orientar os alunos da Universidade Camilo Castelo 

Branco que participam do Projeto de Iniciação à Docência (PIBID) a entender, 

participar, planejar e executar atividades na E. M. E. F. José Querino Ribeiro para os 

alunos dos 2º e 3º anos do Ensino Fundamental. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Materiais 

Para preparar as atividades: papel cartão (vermelho, azul, verde e amarelo), papel 

sulfite, impressora colorida e plástico adesivo. 

 

Método 

Selecionar as perguntas a partir da pesquisa realizada sobre a água. Digitar as 

perguntas e respostas. Imprimir no formato 10 cm x 7 cm. Recortar o papel cartão 

em retângulos no mesmo formato para preparar as cartas do jogo de memória. 

 

7. FONTES CONSULTADAS 

 
 
AZEVEDO, Eduardo Bessa; Poluição vs Tratamento de Água: duas faces da mesma 

moeda; Química e Sociedade de Química Nova na Escola, Edição Nº 10, Novembro 

1999. 

BRANCO, Murgel Samuel; Água origem, uso e preservação; Editora Moderna; 2003. 

FELIX, E. P. e CARDOSO, A. A.; Fatores Ambientais que afetam a precipitação 

úmida; Química Nova na Escola, nº 21, maio de 2005. 

GRASSI, Marcos Tadeu; As águas do planeta Terra; Cadernos Temáticos de 

Química Nova na Escola, Edição Especial, Maio 2001. 

HOUAISS, Dicionário da Língua Portuguesa, 2009. 

MORTINER, E. F.; O significado das fórmulas químicas; Química Nova na Escola, nº 

3, maio de 1996. 


