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1. A MOLÉCULA DE ÁGUA: Leia atentamente e com calma as informações. Faça um resumo das 
informações e anote em seu caderno de ciências.  

A molécula de água é representada pela fórmula H2O, pois é formada pela combinação de dois átomos de 

hidrogênio (H) e um átomo de oxigênio (O). Saiba que uma gota d’água é formada por cerca de 
167.000.000.000.000.000.000 moléculas de água!  

• ESTADOS FÍSICOS DA ÁGUA  

A água pode ser encontrada em três estados físicos: SÓLIDO, LÍQUIDO E GASOSO. Um dos fatores que determina 
o estado físico das substâncias é a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior será a agitação das 
moléculas, o que influencia o comportamento delas conforme demonstrado na tabela abaixo:  

Estado Agitação Forma Volume 

SÓLIDO Baixa Constante Constante 

LÍQUIDO Média Variável Constante 

GASOSO Alta Variável Variável 

 

• DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA NO PLANETA  

A água recobre cerca de 70% da superfície terrestre, além de ser a substância mais abundante no corpo humano. 
A maior parte da água disponível no planeta (97%) é salgada e pode ser encontrada nos oceanos e mares. A 
água salgada é rica em cloreto do sódio, chamado popularmente de sal de cozinha, mas existem muitos outros 
sais minerais dissolvidos nela. A água doce, por sua vez, equivale a somente 3% do total de água disponível. A 
maior reserva de água doce do planeta fica no Brasil, e chama-se Aquífero Guarani. 

 

 

Quando a substância assume o formato do 
recipiente onde está contida, diz-se que a 
forma é variável. Por outro lado, quando a 
substância é capaz de ocupar todo o espaço 
disponível, diz-se que o volume é variável.  

 



 

Ao contrário do que muitos pensam, a água doce também apresenta alguns sais minerais dissolvidos. Já a água 
salobra possui uma quantidade de sais menor do que a água doce e menor do que a água salgada, e costuma 
ser encontrada em poços e nos estuários (locais onde os rios desaguam no mar). Uma característica marcante 
da água salobra é que ela não permite a formação de espuma quando usamos sabão no banho ou na lavagem 
de roupas.  

A principal vantagem da água dos rios (ou fluviais) é a facilidade de acesso e captação para consumo humano. 
O Brasil concentra 12% das águas fluviais disponíveis no planeta e abriga o maior rio em termos de volume e 
extensão do mundo, o Amazonas. No entanto, a distribuição dessas águas fluviais é bastante irregular entre as 
regiões do Brasil: a região Norte abriga somente 7% da população e acumula 68,5% das reservas de água, 
enquanto a região Nordeste que abriga 29% da população e apenas 3,5% das reservas de água. A água é um 
recurso natural indispensável e deve ser usado com moderação. Um grande exemplo de desperdício pode ser 
observado nas concessionárias (empresas responsáveis pela captação, tratamento e distribuição da água) que 
exibem perdas de até 35% por conta de vazamentos nas tubulações antes da chegada no consumidor final.  

 

No Brasil, a maior parte da água doce é utilizada na irrigação agrícola. As atividades produtivas (agricultura, 
pecuária e indústria) são responsáveis por 87% do consumo de água, enquanto o consumo doméstico responde 
por somente 13% do total.  

 
2. Exercícios Resolvidos. Leia com atenção o texto acima e responda as questões que se seguem. 

Quais são os três principais estados físicos da água? 

Resposta: No estado Sólido (gelo por exemplo), Líquido (água do mar por exemplo) e Gasoso (nuvens por 
exemplo) 

3. Agora é sua vez! Procure realizar os exercícios conforme os exemplos dos exercícios resolvidos. Busque 
apoio com seu responsável e anote as dúvidas no caderno de ciências.  

Exercício 01 - Onde pode ser encontrada a maior reserva de água doce do nosso planeta?  

 

4. Gabarito Comentado: Após realizar as tarefas do “Agora é sua vez”, anote no caderno de ciências suas 

dúvidas e verifique suas respostas com o gabarito comentado (Respostas certas). Anote também quais 

respostas foram acertadas e erradas. Registre no seu caderno as dicas dos comentários. 

Exercício 01 

Resposta: No Brasil, um dos aquíferos subterrâneos de maior importância é 
o Aquífero Guarani, considerado a maior reserva de água doce do planeta, com 
um volume de água estimado em aproximadamente 55.000 km³ e uma 
profundidade máxima em torno de 1.800 m. 

 


