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Em se tratando de água, as pessoas confundem escassez, falta ou 

impropria para consumo com extinção. 

A água que existe na Terra é a mesma que existe há milhões de 

anos, ela só se transforma nos estados liquido, gasoso e sólido. 

O ser humano não consegue extinguir a água. Ele pode poluí-la, 

destruir represas, rios, mas a água destes locais se transmuda para 

outros lugares, em algum de seus estados e de milhares de formas, quer 

seja compondo o corpo dos humanos ou outros animais. 

Perda de recursos hídricos também não quer dizer extinção do 

elemento que os compõem, a água. Pois ela foi para outro local, quer 

seja nos corpos dos habitantes das cidades, ou escorrida por seu uso e 

levadas por bueiros. Ela não se extingue, pois está sempre em mudança 

de estado e de local. 

É muito difícil mesmo as pessoas entenderem esta condição e 

capacidade da água. Pois sempre nos passaram que a água despareceu 

daquele lago ou do rio, dando uma falsa impressão de que ela foi extinta 

da região. Mas, logo na primeira chuva ela não reaparece? E as pessoas 

e os animais da região, não possuem 70% de seus corpos compostos de 

água? Não tomaram água do lago hoje seco? E quando morrerem, a água 

de seus corpos não evaporará e acabará caindo em uma chuva em algum 

local? 

Estes exemplos são para mostrar que a água se transforma e se 

transmuda de local, em uma eterna viagem pelo nosso planeta. 

Hoje uma pequena molécula de água faz parte de um corpo animal, 

amanhã será expelida e estará na relva, depois nas alturas em forma 

gasosa, caindo a centenas de quilômetros em forma líquida, em uma 

chuva, e no frio da região vira gelo, forma sólida, e assim pode ficar 
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milhares de anos e ao se derreter o gelo retorna a forma líquida, cai em 

um rio, desloca-se por centenas de quilômetros e acaba na boca de um 

mamífero, e assim sucessivamente em um rodar e círculos de bilhões de 

anos, em um vai e vem sem fim.  

Dá para entender o que estou dizendo? É complicado mesmo a 

compreensão de uma coisa que parece infindável e mutável a este nível. 

Mas isso é a água. O único bem natural que o homem não consegue 

destruir e tão pouco extinguir.   
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