
A POLUIÇÃO DA ÁGUA

Segundo a definição da Organização Mundial de Saúde, a poluição da água é quando 
esta sofre alterações na sua composição até ficar inutilizável, nem para consumo 
humano, nem para atividades agrícolas. O consumo de água poluída pode transmitir 
doenças como a cólera, disenteria, febre tifóide e poliomielite.

Apesar de haver causas naturais da poluição da água, como a filtração do mercúrio 
apresenta na crosta terrestre que contamina rios, lagos, canais e barragens, é mais 
habitual que sejam as atividades humanas e as suas consquências as principais causas 
da poluição da água. 



Faz corresponder as atividades humanas poluidoras da água com as suas 
definições.

Aquecimento Global

Desflorestação

Atividades industriais, 
agrícolas e pecuárias

Lixos e efluentes de 
águas fecais

Tráfego marítimo

Derramamentos 
de combustível

O corte das florestas esgota as fontes 
hídricas e gera resíduos orgânicos de 
onde se desenvolvem bactérias que 
contaminam as águas. 

A ONU garante que mais de 80% das 
águas residuais do mundo que chegam 
ao mar e aos rios estão sem serem 
purificadas.

É o aumento da temperatura terrestre 
devido às emissões de CO2, que para 
além de aquecer a temperatura da 
água, provoca uma diminuição do nível 
de oxigénio 

Muitos dos plásticos que poluem os 
oceanos procedem dos barcos pesque-
iros, petroleiros e do transporte de 
mercadorias. 

As descargas de produtos químicos 
procedentes destes setores são umas 
principais causas da eutrofização da 
água, que é a multiplicação excessiva 
de algas. 

O transporte e o armazenamento do 
petróleo e dos seus derivados propi-
ciam filtrações que podem chegar às 
fontes de água.
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Preenche os espaços com as palavras certas das soluções para a poluição 
da água.2

1. Devemos reduzir as emissões de CO  para _______________ o 
aquecimento terrestre e a acidificação dos oceanos.

2. _______________ o uso de pesticidas químicos e nutrientes nos 
cultivos agrícolas.

3. Diminuir e _______________ as águas residuais de forma segura para 
que, além de não poluírem, possam ser reutilizadas para rega e produção 
de energia.

4. _______________ o uso de plásticos de um só uso que acabam em 
rios, lagos e oceanos, em forma de microplásticos.

5. Pomover a pesca sustentável para _______________ a sobrevivência 
das espécies e evitar o empobrecimento dos mares.

evitar • purificar • diminuir • garantir • banir
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