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introdução
Com este trabalho esperamos ficar a aprender sobre a 

poluição da água e pretendemos informar a escola com 
os malefícios da poluição da água.



 Poluição da água- A poluição da água é qualquer 
alteração das suas propriedades físicas, químicas 
ou biológicas, que possa prejudicar a saúde, a 
segurança e o bem-estar das populações, causar 
dano à flora e à fauna, ou comprometer o seu uso 
para fins sociais e económicos.



Sim  a poluição da agua afecta tanto os países 
ricos com os mais  pobres, sendo mais 
afectados os países subdesenvolvidos. De 
acordo com o FAO ( Organização das Nações 
Unidas para Agricultura e Alimentação ), mais 
de um bilhão de pessoas, ou seja, quase um 
quinto da população mundial não têm acesso à 
água potável.



 As principais fontes de poluição dos rios, lagos, ribeiros 
e toalhas de água - águas superficiais e subterrâneas, 
são as águas residuais resultantes da indústria, da 
agricultura e das actividades domésticas. As águas 
residuais estão carregadas de sais minerais, substâncias 
não biodegradáveis, fertilizantes, pesticidas, 
detergentes e micróbios. Tornam a água imprópria para 
abastecimento público e põe em causa a vida dos seres 
vivos que habitam os rios, ribeiros e lagos.



Alguns exemplos:

 Os resíduos sólidos, plásticos, vidros, trapos e 
outros materiais, deixados nas praias. 

 Os pesticidas e adubos utilizados na agricultura, 
que através da acção da chuva e da erosão do solo, 
contaminam as águas subterrâneas e os rios. 

 Os produtos e as águas residuais não tratadas que 
são lançados directamente para os rios, e através 
destes chegam ao mar. 



 Ao aumento da população

 Ao desenvolvimento urbanístico

 E à expansão industrial.



A cólera é uma doença causada pelo vibrião colérico uma bactéria em 
forma de vírgula que se multiplica rapidamente no intestino humano 
produzindo uma potente toxina que provoca diarreia intensa. Ela afecta 
apenas os seres humanos e a sua transmissão é directamente doentes 
por ingestão oral, principalmente em água contaminada

A Hepatite é toda e qualquer inflamação do fígado e que pode resultar 
desde uma simples alteração laboratorial , até doença fulminante e 
fatal (mais frequente nas formas agudas). Existem várias causas de 
hepatite e vários  graus.

A Poliomielite é uma doença em erradicação pela vacinação dirigida pela 
OMS, causada por um vírus, que causa paralisia  por vezes mortal.

Diarreias infecciosas



É feito em Estações de Tratamento de Água residuais 
(ETAR). Este tratamento permite que a água que é 

lançada ao mar recupere as suas propriedades naturais.



Algumas consequências



Principais fontes de poluição



conclusão
 Concluímos que daqui a pouco tempo vai haver pouca 

água  pois esta água potável está a acabar devido a tudo 
o que estudamos no trabalho e as suas principais 
fontes  são as agricultura 70% a industria 20% e depois 
o consumo domestico 10%.

 Encontramos um vídeo .
http://www.youtube.com/watch?v=-R7GVgzMsrc
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