
 
 
 

 
Copyright 2020 – Planneta Educação – Todos os direitos reservados 

CIÊNCIAS 

 

Unidade temática: Matéria e energia. 

Objetos do conhecimento: Ciclo hidrológico e consumo consciente. 

 

POLUIÇÃO DA ÁGUA 

 

A poluição dos rios, mares e lagos pode ser causada pelo despejo de inúmeros poluentes, tais 

como: esgotos não tratados, plásticos, produtos químicos, agrotóxicos, petróleo, entre outros. 

Muitos desses produtos não se degradam e passam de um elo para o outro na cadeia alimentar, 

prejudicando várias populações. 

O lançamento de substâncias que não são degradadas naturalmente (não biodegradáveis) e os 

poluentes persistentes (que se degradam muito lentamente), como a maioria dos plásticos e 

alguns agrotóxicos, tendem a se concentrar ao longo das cadeias alimentares e intoxicar os seres 

dos últimos níveis tróficos. 

O excesso de poluentes nas águas provoca uma 

série de consequências danosas ao ambiente. 

O excesso de nutrientes jogados pelos esgotos não 

tratados provoca a eutrofização – fenômeno 

desencadeado pelo crescimento exagerado de algas 

planctônicas, devido ao excesso de matéria orgânica 

-, criando uma grossa camada na superfície das 

águas, o que impede a entrada da luz na água.  

Sendo assim, não ocorre fotossíntese nas camadas mais profundas, e as algas que estão abaixo 

da superfície, e que fazem parte da base das cadeias alimentares aquáticas, morrem. 

Nos locais onde esse fenômeno acontece, o mar geralmente adquire coloração avermelhada, 

situação conhecida como maré vermelha, provocada pelos pigmentos das algas. Dependendo do 

tipo de alga, o mar pode adquirir um tom amarelado ou pardo. 
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Além disso, a poluição das águas prejudica a humanidade, gerando algumas consequências 

devastadoras, como o surgimento de doenças vindas da água. 

A principal consequência para o ser humano são as doenças adquiridas, pois consumimos não 

somente a água, mas os animais em nossa alimentação, que podem estar contaminados. 

 

Poluição por petróleo 

Em todas as fases de exploração, refino, transporte e distribuição do petróleo, podem acontecer 

vazamentos e danos diretos ao ecossistema aquático. 

O petróleo liberado na água, por exemplo, quando os tanques de navios petroleiros são lavados, 

adere às brânquias dos peixes, impedindo sua respiração. Também se prende às penas das aves 

e aos pelos dos mamíferos, eliminando o colchão de ar retido entre essas estruturas. 

O resultado é a perda da capacidade de isolamento térmico. Assim, o animal não consegue se 

proteger do frio e morre por uma queda da temperatura do corpo abaixo do normal (hipotermia). 

Além disso, uma parte do petróleo espalha-se pela superfície da água e forma uma fina película 

que diminui a passagem da luz e impede a troca de gases necessária à fotossíntese e à 

respiração dos seres aquáticos. Com isso, o plâncton é destruído e muitos animais morrem. 

Fonte: https://www.estudokids.com.br/poluicao-da-agua/ Acessado em 02/07/2020 

Imagem: https://www.infoescola.com/ecologia/eutrofizacao/ 

 

Compreendendo os significados 

 Elo: 

União entre pessoas ou coisas; conexão, ligação. 

 Biodegradável: 

Substância que pode ser decomposta por processos biológicos, especialmente pela ação de 

microrganismos. 

 Trófico: 

Que tem função no processo da alimentação. 

 Agrotóxico: 

Qualquer produto químico, como herbicidas, inseticidas, fungicidas e s vegetais, usado para 

melhorar a qualidade e a produção da lavoura; defensivo agrícola. 

 Refino: 

Operação de separar de uma substância os elementos que lhe são estranhos. 

 Brânquia: 

Na maioria dos animais aquáticos, órgão respiratório, formado por fileiras de filamentos, cuja 

função é extrair oxigênio da água e liberar gás carbônico. 
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 Plâncton: 

Conjunto de diminutos organismos que habitam águas doce, marinha e salobra, de forma 

dispersa. Têm movimentação muito lenta e geralmente são levados pelas correntezas. 

Constituem uma importante fonte de alimento para muitos animais. 

 Cadeia alimentar: 

Organismos estabelecem relação de alimentação em um ecossistema. A cadeia é composta 

por produtores, consumidores e decompositores. No meio ambiente, os seres vivos interagem 

entre si, transferindo matéria e energia por meio de nutrição. 

Fonte: michaelis.uol.com.br/ e pt.wikipedia.org/  

 

Agora é com você: 

 

1- A poluição dos rios, mares e lagos pode ser causada pelo despejo de inúmeros poluentes. 

Cite dois exemplos desses poluentes mencionados no texto: 

  

  

 

 

2- O excesso de nutrientes jogados pelos esgotos não tratados provoca um crescimento 

exagerado de algas planctônicas, devido ao excesso de matéria orgânica, criando uma 

grossa camada na superfície das águas, o que impede a entrada da luz na água. Podemos 

atribuir um nome a este fenômeno. Encontre-o no caça-palavras: 

 

E H I P L M N B V C X S 

E U T R O F I Z A Ç Ã O 

A Q R T U N B L O P M B 

T U B G J D S X U O P B 
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3- Utilize as palavras do quadro abaixo para completar os trechos retirados do texto: 

 

 

mamíferos 

respiração 

fotossíntese 

Imagem: freepik.com 

 

a) O petróleo liberado na água, por exemplo, quando os tanques de navios petroleiros são 

lavados, adere às brânquias dos peixes, impedindo sua __________________. 

b) O petróleo também se prende às penas das aves e aos pelos dos _________________, 

eliminando o colchão de ar retido entre essas estruturas. 

c) Além disso, uma parte do petróleo espalha-se pela superfície da água e forma uma fina 

película que diminui a passagem da luz e impede a troca de gases necessária à 

___________________ e à respiração dos seres aquáticos. 


