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A água, abundante na superfície 
terrestre, está em permanente 
transformação, passando de um 
estado para o outro: sólido 
(gelo), líquido (água) e gasoso 
(vapor de água).

A quantidade de água no 
planeta se mantém constante. 
(Quando ocorre evaporação em 
uma área, há precipitação e 
congelamento em outras).





Oceano é uma grande
massa de água salgada que 

cobre a maior parte da 
superfície da Terra, 

circundando e separando
os continentes.

Os mares são massas de 
água salgada que se 

localizam próximo aos
continentes ou no interior 

destes.
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• Apresentam menor
profundidade que os oceanos;

• Maior variedade de salinidade, 
temperatura e transparência
das águas.





AS PARTES DO 
RIO



1/3 da água doce 
existente nos 
continentes é 
subterrânea;

As águas se 
armazemam sob o solo 
devido à infiltração das 

chuvas;

Os lençóis freáticos são 
reservatórios de água 
subterrâne situados 

mais próximos da 
superfície;

Os aquíferos são 
localizados entre 

rochas impermeáveis e 
são mais profundos





ENCHENTES: são um problema cada vez 
mais comum nas grandes cidades 

brasileiras. Isso ocorre, principalmente, 
por causa da impermeabilização do 

solo urbano, que é coberto na maior 
parte por asfalto e cimento. Com isso, 

a água não consegue penetrar e se 
acumula sobre o solo.

ESGOTO: despejo de esgoto sanitário 
doméstico e industrial em rios e canais 

em grande escala, fazendo com que 
ocorra um grande impacto em 

ecossistemas aquáticos, aumento da 
contaminação da água, proliferação de 

doenças e menor disponibilidade de 
água doce para consumo humano.

CHUVA ÁCIDA: é a alteração do pH das 
águas (causado por gases tóxicos), 

podendo levar a morte de seres 
aquáticos e a acidificação do solo, 

tornando-o improdutivo ou acelerando 
a erosão.
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