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A ÁGUA NO CORPO HUMANO  
Um ser humano adulto tem aproximadamente 75% da sua massa formada por água, distribuída de 

modo desigual nos diferentes órgãos do corpo. Nos pulmões, 90% da massa é constituída de água, 
enquanto os ossos possuem uma quantidade bem menor do líquido – cerca de 22%. Mesmo que uma 
pessoa beba muita água, essas porcentagens não se alteram de forma significativa, pois nosso organismo 
trabalha para eliminar o excesso. 

AÇÃO NO ORGANISMO 
Um dos papéis que o líquido desempenha é funcionar como solvente. Ele chega ao interior das 

células transportando nutrientes, lavando e arrastando para fora os venenos e toxinas produzidos pelo 
corpo. Temos reservas de água no organismo, dos quais pelo menos 4 litros são necessários para efetuar 
essa tarefa de forma satisfatória. O consumo muito reduzido de água pode originar diversas disfunções: 
acúmulo de gorduras, baixo tônus muscular, deficiências digestivas, prisão de ventre, dores de cabeça, 
enxaqueca, problemas nas articulações e ressecamento da pele entre outros.  

A água é também o meio onde ocorrem diversas reações químicas e enzimáticas no organismo. Ela 
transporta nutrientes, hormônios e anticorpos pelos sistemas linfático e circulatório. O ato de respirar 
requer uma quantidade adequada de líquido para manter as membranas dos pulmões elásticas e 
umidificadas. O nosso corpo também conta com o sistema cardiovascular, uma vasta rede de vasos 
sanguíneos que é rica em água e que garante o transporte de nutrientes, oxigênio e sais minerais para as 
células.  
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Atividades: 

1) A água é fundamental para o funcionamento do nosso corpo, e uma de suas funções refere-se à 
capacidade de dissolver substâncias e garantir um meio propício para a realização de reações 
químicas. Isso se deve ao fato de a água 
a) ser um importante condutor elétrico. 
b) atuar como soluto. 
c) ser apolar. 
d) funcionar como solvente. 
e) compor o plasma sanguíneo. 
 

2) A água está presente em grande quantidade em nosso corpo e atua de diferentes formas em seu 
funcionamento. Uma das funções da água diz respeito ao controle de temperatura, que é 
conseguido graças à eliminação de uma substância rica em água chamada: 
a) saliva. 
b) lágrima. 
c) suor. 
d) sangue. 
e) sebo. 
 

3) Sabemos que a água também atua transportando substâncias em nosso corpo. Analise as 
alternativas abaixo e marque aquela que indica corretamente o nome do componente ou 
substância presente no corpo humano, que é rica em água e que garante o transporte de 
nutrientes, oxigênio e sais minerais para as células. 
a) urina. 
b) vaso sanguíneo. 
c) líquido cefalorraquidiano. 
d) lágrimas. 
e) saliva. 
 

4) “A água é também o meio onde ocorrem diversas reações químicas no organismo.” De acordo com 
o texto e seu conhecimento relate onde e como ocorre uma reação química no organismo (corpo 
humano). 
 

 

 

 

 

 

 

 


