
A ÁGUA NOS SERES VIVOS



TODO SER VIVO POSSUI ÁGUA EM 
SEU CORPO

ser humano            tomate                 peixe                  sementes                 água viva
+ 70%                  + 90%                  + 67%                    + 10%                     + 98%

PODE VARIAR





A ÁGUA E O ORGANISMO
 Ela é essencial para o bom funcionamento de um 

organismo;

 Ajuda a regular  a temperatura do corpo  através da 
transpiração;

 Auxilia o sangue, dissolvendo nutrientes para serem 
levados a todo corpo ;

 Nos vegetais ocorre o mesmo com a seiva.



Azul - sangue rico em gás carbônico
Vermelho - sangue rico em oxigênio 



Seiva Bruta – rica em água e sais 
minerais;
Seiva Elaborada – Rica em 
açucares produzidos na 
fotossíntese.



SANGUE
 Composto em sua maior parte de água;

 Ele circula por todo o corpo, dentro de vasos 
sanguíneos;

 Recolhe nutrientes (substâncias que servem de 
alimento) do intestino e oxigênio dos pulmões, 
levando para outros órgãos;



Desidratação
 Quando houver uma perda excessiva de água no corpo;

 A transpiração é uma das principais maneiras de
desidratação, visto que é a perda de água, pela superfície do
corpo, sob a forma de vapor;

 Nos seres humanos pode causar fraqueza, tontura e dor de
cabeça.

 Persistindo por muito tempo pode levar à morte;

 Quando leve pode ser tratada com consumo de soro
caseiro



Por que sentimos tanto frio 
quando estamos molhados ?

Porque perdemos

calor durante a 

evaporação da  
água

que está sobre 

nossa pele.



ADAPTAÇÕES :
ECONOMIA DE ÁGUA

 Em animais e plantas terrestres encontramos alguns mecanismos 
para evitar  a desidratação:

 Cobras e Lagartos possuem escamas que impermeabilizam 
(impedem a passagem de água) sua pele, reduzindo as perdas por 
transpiração;

 Cactos possuem caules bem encorpados, além de ter espinhos, 
que são folhas modificadas, para reduzir a perda de água por 
transpiração


