

97% daa água do Planeta é água do mar,
m
2% está contida nos glaciaares e
icebergss. Apenas 1% da água eexistente naa Terra é do
oce e serve ppara o consu
umo.



A Terraa parece serr o único pplaneta do sistema
s
solar que tem
m água no estado
e
líquido. A matériaa viva preccisa de um
m ambiente como o dda Terra paara se
desenvoolver - com temperaturras entre o 0º
0 e os 100ºº, que permiitem a existtência
da água neste estad
do.



Os marres e ocean
nos são ressponsáveis pela produ
ução de 900% do oxigênio
existentte na atmosffera.



Gotejanndo, uma to
orneira mal fechada pode chegarr a desperddiçar mais de
d 50
litros poor dia, o quee correspondde a mais de um metro cúbico porr mês.



ho consomee 70 litros de
d água em
m apenas 5 m
minutos, ou
u seja,
Em méddia, um banh
25.550 liitros por ano.



Lavar a calçada com
m a mangueeira, gasta em
e média 279
2 litros dee água. Ado
ote op
habito dee usar a vasssoura.



ma mangueirra não muitoo aberta, gaastam-se 216 litros de áágua para laavar o
Com um
carro. Coom meia vo
olta de aberttura, o desperdício alcaança 560 litrros. Para red
duzir,
basta lavvar o carro com
c
balde. N
Nesse caso,, o consumo
o é de apenaas 40 litros.



Ao molhhar as plantaas durante 110 minutos o consumo
o de água poode chegar a 186
litros. Usse um regad
dor para moolhar as plan
ntas ao invés de utilizarr a mangueiira.



Deixanddo de beber água, uma pessoa tem
m apenas trêss dias de viida. Em 72 horas
perde 13 litros dee água do corpo e morre. A água é m
mais essenccial à
sobrevivvência do qu
ue a comidda. Sem alim
mento, uma pessoa podde resistir até
a 40
dias.



Os oceannos contém mais de 1 3300 000 000
0 km3 de ág
gua.



Se a águua dos oceaanos evapoorasse, a qu
uantidade dee sal retidaa seria suficciente
para cobbrir os contin
nentes, num
ma camada com
c
cerca de
d 1,5 metroos de espesssura.

Curioosidades sobre a água



Se toda água
á
da Terrra - doce, ssalgada e co
ongelada - fo
osse divididda entre seus
habitantees, cada pesssoa teria diireito a 8 pisscinas olímp
picas cheiass.
Mas, se dividirmos
d
somente a áágua potáveel entre as mesmas
m
pesssoas, cada uma
u
teria direeito a apenaas 5 litros dee água.



A quantiidade de águ
ua no munddo é praticam
mente a mesma há milhhares e milh
hares
de anos. Mas o núm
mero de pesssoas que viv
vem na Terrra aumenta a cada dia. Mais
gente paara a mesmaa quantidadee de água.



Se nada for feito em
m relação à áágua especiialistas prev
vêem que haaverá conflitos
puta de águua em um fu
uturo não mu
uito distantee.
entre paííses por disp



O Brasil tem 13,7%
% de toda águua doce do planeta, sen
ndo que 80%
% desse totaal
está na Bacia
B
Amazzônica.



De toda água utilizaada no munddo, 10% vai para o con
nsumo humaano, 20% é para
uso induustrial e 70%
% é usado naa agriculturra.



Se toda água
á
do mu
undo coubessse numa gaarrafa de 1 litro, apenass meia gotin
nha
estaria disponível
d
paara beber.
o A Terra posssui 1,4 bilhãão de quilôm
metros cúbiicos de águaa (só para você
v
e
entender
meelhor, 1 quillômetro cúb
bico tem um
m milhão de litros de ág
gua).

Desse total, 97,5% é água salgada. Sobram 2,5% de água doce, tanto
líquida como congelada.
o Tire daí a água congelada do planeta e sobram apenas 0,26% de água
líquida na forma de rios, lagos e lençóis subterrâneos.
o Para não secarmos os recursos deveríamos somente usar a água que é
renovada pelas chuvas, que são míseros 0,002% de toda água do planeta.
A poluição representa alterações na qualidade da água, porém sem prejuízo à
saúde. A contaminação representa alterações da qualidade da água, podendo
apresentar sérios riscos à saúde.
o





Portanto, "água poluída não significa necessariamente água contaminada, mas
água contaminada é certamente água poluída."



Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 80% dos casos de
doenças no mundo resultam da ingestão de água contaminada, com mais de 25
tipos diferentes de enfermidades.

