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Recensión do terceiro libro de climántica:

Auga e cambio climático”

“

Auga e cambio climático é o libro didáctico que alimenta
a terceira etapa do proxecto Climántica achegando contidos, recursos e actividades. Está deseñado cunha flexibilidade tal que permite adaptalo á práctica totalidade dos
contextos educativos, con especial incidencia na Educación Primaria e na Educación Secundaria.
É un libro que aparece no ecuador do Decenio Internacional para a Acción: “A auga como fonte de vida”. Unha
declaración das Nacións Unidas que, sen dúbida, ten moito que ver coa converxencia de dous dos grandes retos,
retroalimentados e amplificados mutuamente, que se nos
presentan no século XXI: o cambio climático e a escaseza
e a contaminación da auga.
Parte dunha visión evolutiva enfocada dende un ámbito de
coñecemento interdisciplinar no que as Ciencias da Terra
e Planetarias toman un papel preponderante.
Dende este marco abórdase a formación e a evolución
da hidrosfera cun forte cambio de escala temporal, dende
a Historia da Terra, á nosa participación na evolución ao
longo da Historia das Civilizacións. Desta forma introdúcese o noso papel cada vez máis predominante no devir da
hidrosfera, poñendo especial atención á contaminación a
sobreexplotación e os impactos que o cambio climático
está a ocasionar sobre as augas continentais e oceánicas,
e nos seus correspondentes riscos.
O cambio climático articúlase como fío condutor, tanto
dos oito capítulos que forman esta unidade didáctica,
coma do conxunto do proxecto Climántica, sendo o ciclo da auga e a súa vinculación, a través da circulación
atmosférica, co clima; a fundamentación da configuración
de rexións bioclimáticas.
Unha vez interpretada a formación de cada unha das
grandes rexións bioclimáticas sobre a base do modelo
de circulación atmosférica, sitúanse os correspondentes

gradientes de precipitacións e temperaturas e descríbense as características das poboacións típicas e adaptacións á dispoñibilidade da auga.
A partir da análise das devanditas adaptacións, abórdase o
risco de que se produzan alteracións por cambios no pluviometría e na temperatura de acordo coa probabilidade
establecida nos escenarios propios do cambio climático.
Así mesmo, formúlase tamén o binomio auga- clima
como o sustento da vida e o nexo de unión de todos
os seres vivos, posibilitando as correspondentes adaptacións e procesos evolutivos que se levaron a cabo dende
a súa aparición.
Como aspecto importante, acométese o estudo das causas da escaseza e da perda de calidade da auga doce e
formúlanse debates sobre as repercusións do aumento da
poboación mundial e dos hábitos de abuso da auga a nivel doméstico, agrícola e industrial que contamina a auga
e seca ríos e acuíferos.
Exponse tamén como o cambio climático acentúa estas
crises polas secas e polas inundacións, consecuencia do
incremento da evapotranspiración e da alteración da circulación atmosférica.
Explícase ademais como o sumatorio destes problemas inciden de xeito especial nos países máis pobres, tendo uns
efectos moi claros sobre a saúde, e repercutindo, ademais,
no aumento dos conflitos e dos refuxiados climáticos.
Do mesmo modo, tamén se abordan os impactos e os
riscos que sobre os ecosistemas mariños ten a contaminación e o cambio climático (aumento de nivel do mar,
acidificación e perda de biodiversidade...).
Unha vez considerados todos estes aspectos anteriores,
sobre todo a depreciación na cantidade e calidade da
auga dispoñible no planeta, chégase ao último capítulo
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defendendo a importancia de protexer e administrar os
nosos recursos hídricos, pensando sobre todo nos grupos
máis pobres e vulnerables, para o cal é absolutamente necesario cuantificar a auga doce dispoñible e realizar unha
xestión sostible da hidrosfera. De aí a introdución do concepto da pegada hidrolóxica e dos seus asociados: auga
virtual e augas azuis, verdes e grises.

1. Unha substancia universal

1. Unha sUbstancia Universal
Responde co que sabes agora
A auga abunda na Terra. Sabes dalgún outro sitio onde exista?
Podes dicir que é a auga pesada e para que se usa?

• A auga no Universo

Sabes se hai algunha relación entre a auga e mais os volcáns?
Supón que viaxas a un planeta no que só hai desertos. Os seus habitantes cóntanche
que, segundo antigas lendas, antes houbo alí grandes ríos e mares. Como poderías
comprobar se as lendas son certas ou falsas?

A auga no Universo
Se ollamos o ceo nunha noite despexada e escura, só veremos estrelas. Pero os astrónomos,
empregando telescopios, poden distinguir moitos outros obxectos. Por exemplo, as
nebulosas (Figura 1), que parecen, como indica o seu nome, enormes nubes situadas
entre as estrelas. Pero as nubes que coñecemos na Terra están formadas por pequenísimas
pinguiñas de auga ou cristais de xeo. De que estarán feitas as nebulosas?
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Así, sobre o escenario dunha sociedade sedenta dentro
do marco de quentamento global contemporáneo, estúdase a importancia das investigacións para modernizar o
regadío e a xestión racional das augas industriais e domésticas, e formúlanse propostas de depuración acordes
coa xestión sostible e coa mitigación e adaptación ao
cambio climático.

• Mais alá da liña de neve
2. A auga en movemento

2. El agua En movimiEnto
Responde con lo que sabes ahora
¿Qué diferencia existe entre los conceptos ciclo hidrológico y balance hídrico?

• Un movemento cíclico

Haz un esquema del ciclo hidrológico
¿Se puede evaporar agua a temperaturas inferiores a 100º C?
¿Qué condiciones tienen que darse para que se produzcan precipitaciones?
¿Qué diferencia existe entre humedad absoluta y humedad relativa?
¿Qué diferencia existe entre el rocío y la escarcha?
¿Qué diferencia existe entre borrasca y tormenta?
¿Qué diferencia existe entre frente frío y frente cálido?
¿Por qué las faldas de las montañas que miran al océano son más verdes que las
opuestas?

• Balance hídrico dun territorio

¿Cómo afectan a los balances hídricos los embalses y los pozos?

Un movimiento cíclico
Como acabamos de ver en el capítulo anterior, actualmente los científicos consideran que el
agua llegó a la Tierra desde la línea de nieve, arrastrada por el movimiento de meteoritos y
cuerpos similares cuya trayectoria se encontró con la superficie terrestre.

Por último tense presente a importancia de introducir políticas de solidariedade Norte-Sur e de acomodar os custos da auga á riqueza dos países e aos impactos destes
sobre a hidrosfera, tendo en conta tamén a dispoñibilidade do recurso nas súas concas hidrográficas. Sublíñase,
ademais, que a introdución destes aspectos eco-sociais
requirirá, nun futuro moi próximo, todo o estímulo posible
da participación cidadá.

• Os antigos océanos de Venus e
Marte como probas de outros
cambios climáticas globais
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• A circulación da auga, chave
do clima do noso planeta:
das selvas aos desertos
3. Historia, presente e futuro
da auga na Terra

3. Historia, presente e futuro da auga na terra
Responde co que sabes agora
Cres que sempre houbo mares na Terra?
Sabes que papel teñen os océanos no clima do planeta?
Coñeces a causa de que haxa correntes oceánicas?
Sabes cal é o principal efecto do cambio climático sobre a vida mariña?
Dende o punto de vista do medio, cal cres que é a principal diferenza entre un mar
aberto (coma o océano Atlántico) e un mar interior (coma o mar Morto)?

A aparición da auga na Terra
Tan afeitos estamos a ver o mar, que nos parece que debeu de estar sempre aí. Mais non
é así: coma todo, os mares tiveron un comezo. Cando se formou, a Terra era un sitio moi
quente; tanto, que durante varios millóns de anos estivo cuberta por completo de lava e
envolta por unha atmosfera varios centos de veces máis densa que a actual.
Pero xa sabemos que todos os corpos quentes arrefrían. Cando a temperatura do noso
planeta baixou un pouco, o vapor de auga da súa atmosfera transformouse en auga líquida

• Os primeiros mares da Terra

e depositouse sobre a superficie, que xa era sólida. Desta primeira choiva, que durou varios
milleiros de anos, naceron os océanos.

• Mares que xa non existen
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• Épocas glaciais e épocas de
invernadoiro: o papel da auga
• Un pouco de Oceanografía:
como o cambio climático
influíu nos océanos, e como
estes influiron na auga

4. A AugA, fonte de vidA dende os océAnos
á terrA firme

4. A auga, fonte de vida desde
os océanos á terra firme

Responde co que sabes agora

Como pensas que eran e en que condicións vivían os primeiros seres vivos?
En que momento os seres vivos conquistaron a terra firme e cales foron as primeiras
especies pioneiras en saíren da auga?
Ordena os grandes grupos zoolóxicos e botánicos segundo a súa menor ou maior
independencia da auga.
Explica as estratexias que usan para vivir independentes da auga os diferentes
grandes grupos de organismos terrestres.
Por que ningún ser vivo consegue unha independencia plena da auga?

• A aparición da vida nos mares
A aparición da vida nos mares
Como xa comentamos no capítulo 1, é moi posible que a auga chegase á Terra procedente
de antigos cometas e meteoritos, e dende aquela está connosco a través de diversos e
complexos procesos de reciclaxe sobre os que tratou de maneira específica o capítulo 2.

En que medida puido contribuír un medio moi cálido á aparición da vida?
Xa reflexionamos sobre as condicións de consolidación da hidrosfera. Tal e como vimos, o
planeta Terra, no momento da súa formación, hai 4.600 millóns de anos, era demasiado
quente para que a auga líquida permanecese nel, polo que todo o vapor tivo que saír do
seu interior a través dos cráteres volcánicos; cando o planeta arrefriou, os vapores
condensáronse en forma de diluvios descomunais, e así a auga líquida puido permanecer na

• Ganancia dunha relativa
independencia da vida da auga
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• Por que a vida non chega a ter unha
independencia plena da auga?
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5. Auga e civilización

5. A AugA nA historiA dA humAnidAde

8 UN CAMBIO DE DIRECCIÓN CARA O USO SOSTIBLE DA AUGA NA
SOCIEDADE DO CAMBIO CLIMÁTICO

Responde co que sabes agora
Responde co que sabes agora
Sabes dende cando existen os glaciares da Antártida e de Grenlandia?

• A auga na historia recente da Terra

Segundo o Comité Internacional para o Cambio Climático, é compatible a probable
subida da temperatura media da Terra neste século coa existencia de glaciares?
Sabes quen foron os maias e por que é interesante estudalos nesta unidade didáctica?
Sabes cal é o principal efecto do cambio climático sobre a vida mariña?
Algúns din que as estatuas xigantes que hai na illa de Pascua [mira a foto na Figura
23] foron fabricadas por extraterrestres. Ti que pensas?aberto (coma o océano

Que respostas propós para conseguir que a agricultura sex amáis respetuosa coa
calidade e coa cantidade de auga?
Qué medidas podemos adoptar para diminuír os conflictos pola auga?
Qué aspectos hai que coidar na xestións das concas hidrográficas para manter a
cantidade e calidade de auga necesaria?
Qué medidas propós para aumentar a potabilidade e o aforro da auga para a
mitigación e adaptación ao cambio climático?

• Cuantificar para solucionar: as tres
cores da auga, azul, verde e gris
na auga virtual e a pegada hídrica.

Atlántico) e un mar interior (coma o mar Morto)?
Cres que todas as culturas primitivas foron respectuosas co ambiente?

A auga na historia recente da Terra
A Ilustración 1 relaciona a temperatura no pasado recente do noso planeta coa que podería
haber nun futuro previsible.

Supón que estás a estudar esta figura cun compañeiro e este di: «Olla, 80 millóns de
anos e din que é recente!». Que lle poderías responder ti?
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• A auga e as civilizacións antigas
»» O caso dos indios anasazi
»» O caso da civilización maya
»» O caso da Illa de Pascua
»» Resumo: as sociedades
e o medio ambiente
6. Cambio climático nunha
sociedade sedenta

6. O cambiO climáticO nunha sOciedade sedenta
Responde co que sabes agora
Podes definir o nivel freático e explicar como cambia cando extraemos auga dun
pozo?
Se os glaciares continentais se funden, sobe o nivel do mar; mais isto non pasa se se
funde o xeo que aboia sobre o mar. Podes explicar por que?
Mira un mapa de Asia. Que problemas podería causar na India a fusión dos glaciares
do Himalaia? E en China?
Por que a elevación da temperatura pode provocar o aumento do número e da forza
dos furacáns?

• A auga na sociedade actual

Cres que podería chegar a haber guerras pola auga?

A auga na civilización actual
Xa vimos no Tema 5 como a escaseza de auga foi unha das causas principais da desaparición
de varias culturas antigas. Agora ímonos ocupar dos problemas relacionados coa auga na
nosa civilización. Este é un tema importante: bastantes científicos consideran que o principal
reto que temos no futuro inmediato, moito máis ca o esgotamento do petróleo, é xusto a
auga. Recentemente, 18 premios Nobel pediron que a auga sexa declarada Patrimonio da
Humanidade, pero é difícil saber para que había servir unha declaración así. Por exemplo,
para que lles ía servir aos campesiños do norte da India e do norte de China, que teñen que

• Os cambios previsibles na
hidrosfera como consecuencia
del cambio climático global

facer pozos cada vez máis fondos para atoparen auga?
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• Consecuencias del cambio
climático global.
• Guerras pola auga?
7. A auga como recurso
crítico na sociedade do
cambio climático global

7. A AUGA, UN RECURSO CRÍTICO NA SOCIEDADE DO CAMBIO
CLIMÁTICO
Responde co que sabes agora
Onde se atopa a auga doce dispoñible?
Se auga é un recurso renovable porque nos preocupa a súa sobrexplotación?
Indica de maior a menor importancia tres usos que alteran a calidade da auga?
Como se usa a auga?
A que se debe a escasez da auga?
Sinala as principais fontes de contaminación da auga?
Cita enfermidades que se transmiten pola auga, outras que se vinculen á escasez

• Tensión hídrica e escaseza de auga
na sociedade do cambio climático
A auga, unha crise que se achega á sociedade do cambio climático
Pensar que a auga é un recurso crítico na sociedade contemporánea, é cando menos
chocante, se temos presente que diante dunha imaxe satélite apreciamos que a maior parte
da superficie terrestre está cuberta por auga (foto satélite). Pero esta sensación cambia
cando a nosa atención se centra na proporción de auga doce. Mentres que o 97,5% da auga
que se atopa nos mares e océanos, do orde do 2,5% correspóndese co volume de auga
doce. Deste a maioría está nos polos en estado sólido (68,9%), o 29,9% está almacenada en
acuíferos subterráneos. Entre o solo e os organismos retemos o 0,9%; polo que a auga líquida
dispoñible nas masas de auga doce superficiais ás que recorremos para o seu consumo, xa
sexa en ríos, arroios, lagos e humedais consérvase do orde do 0,3%
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• Crise na calidade da auga no uso
doméstico, urbano e industrial
• Impactos e riscos da agricultura
sobre a calidade da auga
• Consecuencias sobre a saúde da
escaseza e da baixa calidade da auga
na sociedade do cambio climático
• Impactos e riscos sobre os
ecosistemas oceánicos

8. Conservación e xestión sostible da
auga na sociedade do cambio climático

O cambio climático como orientación do novo rumbo
Unha vez que iniciamos a asimilación e a concienciación sobre sociedade do cambio climático
na que estamos a entrar dende as últimas décadas do século XX, empezamos a percibir
a necesidad de ordenar os recursos hídricos de maneira sostible, aínda que é necesario
acelerar todos os procesos de ordenación deses recursos que se nos ocorran.
Solo así evitaremos que a confluencia do aumento da población, co abuso da auga e dos
impactos do cambio climático, nos leve a unha escasez da auga en moitas zonas que nos
aboque a un progresivo aumento de máis conflictos pola auga.

• A agricultura sostible
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• A depuración da auga
• Recuperación de augas
servidas urbanas
• Boas prácticas para a conservación
municipal e industrial das augas
• Novas políticas para a recuperación
dos custos ambientais dos
usos da auga nos, ámbitos
da demografía, dos dereitos
humanos e da mitigación e
adaptación ao cambio climático.

