
Água Virtual ou Água Invisível
Volume de água doce utilizada 

direta e indiretamente durante 
uma atividade ou processo 

produtivo.



Praticamente tudo o que 
usamos e comemos precisa, 
para sua produção, de certa 

quantidade de água



Estratégias importantes para equilibrar o
consumo de água:

1. Rever padrões de consumo;
2. Ter cuidado com objetos para

aumentar a durabilidade;
3. Evitar desperdícios de alimentos e da

própria água.

12 litros

117 
litros

135 litros

279 litros



IMPORTANTE:

Pensar GLOBAL
Agir LOCAL

As pequenas ações no 
cotidiano podem 
mudar o mundo.



As esferas terrestres

1.

2.

3.

4.

5.





A HIDROSFERA

•

•

1.

2.

3.



Expedição 6 –Os recursos 
hídricos e seus usos

Percurso 21 –A hidrosfera 
e a distribuição das águas 
oceânicas e continentais

Prof. Ricardo Chaves

Geografia



A distribuição da água 
oceânica na Terra

•

•

•



Consequências da distribuição das terras emersas e 
dos oceanos

•



•

a)

b)



Mar MEDITERRÂNEO

Intercâmbio entre Europa, Ásia e África



Expansão marítimo-comercial europeia – séculos XV –
XVI 

Grandes Navegações



Água doce – água que não possui grande concentração 
de sais dissolvidos como as águas oceânicas

•

•

•

•



Atividades –p. 172

1 – Litosfera, , hidrosfera, atmosfera e biosfera.

2 – O Hemisfério Norte concentra as terras, e o Sul,
as águas. Os continentes são: África, América,
Antártida, Ásia, Europa e Oceania. Historicamente,
os oceanos são: Atlântico, Pacífico, Índico e Glacial
Ártico.

3 – Porque no Hemisfério Norte há maior
concentração e proximidade de terras emersas.
No Sul, as grandes distâncias entre as terras
prejudicaram os deslocamentos.



Na foto, observam-se as rochas, correspondente
à litosfera, o mergulhador, correspondente à
biosfera; e a água, correspondente à hidrosfera.



A irrigação responde pela maior
parcela do consumo de água no
mundo, sendo responsável por 69%
do uso de recursos hídricos.



a) A água salgada, que representa 97,2%
de toda a água existente no planeta.

b) Nos mantos de gelo e nas geleiras,
depósitos que concentram 77,2% da água
doce da Terra.

c) Economia de água durante o banho, não
usar a mangueira para remover resíduos
do chão, reutilizar a água da chuva.


