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01. Água virtual corresponde ao volume de água doce utilizada direta e indiretamente durante uma 

atividade ou processo produtivo. O conhecimento e discussão desse tema na sociedade é importante, 
pois conhecer a quantidade de água empregada na fabricação de um produto pode tornar 
consumidores e produtores mais conscientes. 

 
02. Litosfera: também chamada de crosta terrestre, a litosfera é a camada superficial sólida do nosso 

planeta, sendo composta pelas rochas, pelo solo e pelas formas de relevo. É nela que habitamos, 
construímos nossas sociedades, cultivamos nossos alimentos e realizamos nossas práticas 
econômicas; 
Atmosfera: é a camada de ar que envolve o nosso planeta. Ela é composta por gases – com destaque 
para o oxigênio, o nitrogênio e outros – e também é a camada responsável pela proteção do planeta, 
bem como pelas transformações climáticas; 
Hidrosfera: é a camada de água da Terra, sendo composta pelos rios, lagos, oceanos e mares, além 
da umidade presente e que também influencia o clima. A existência de água no nosso planeta é de 
vital importância para a manutenção da vida; 
Biosfera: é a camada da vida, envolvendo todos os seres que habitam o nosso planeta, o que inclui 
obviamente os seres humanos. A biosfera só pode existir a partir da combinação das demais esferas 
acima mencionadas. 

 
03. A água dos oceanos está desigualmente distribuída nos hemisférios Sul e Norte da Terra. Enquanto no 

Hemisfério Sul a água oceânica é dominante em relação às terras emersas (hemisfério das águas), no 
Hemisfério Norte localiza-se a maior parte dos continentes (hemisfério das terras).   

 
04. Apenas 2,8% do total de água da Terra é considerada doce – em rios, lagos, água subterrânea, geleiras 

etc. Do total de água doce do mundo, a maior quantidade é formada pelas águas superficiais (77,78%), 
ou seja, que estão na superfície da Terra, em rios, lagos, geleiras e mantos de gelo – geleiras 
continentais contínuas que cobrem a Antártida e a Groenlândia. 

 


