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Estudando a hidrosfera

Se liga!!

1. Qual o principal motivo que transformou o Recurso Natural ÁGUA em um dos mais graves
problemas sociais do Mundo? Apresente, aproximadamente, a quantidade populacional
mundial que não tem acesso á água potável.

2. Como foi formada a Primeira água do Planeta Terra?

3. Dentro das Etapas do Ciclo Hidrológico, existe a INTERCEPTAÇÃO. Explique essa etapa?

4. Explique o motivo que justifica a umidade do solo ser uma variável muito importante para o
processo de transpiração das vegetações.

5. Quando a temperatura atmosférica de uma localidade for elevada o ar composto desta
atmosfera terá maior ou menor capacidade de reter vapor de água? Justifique.

6. Podemos denominar a Antártida como uma região árida? Explique.



De elemento natural à mercadoria

➢ 15 bilhões de anos – formação do Universo.

➢ 10,5 bilhões de anos – formação do nosso. Sistema Solar.

➢ 4,5 bilhões de anos – formação do Planeta Terra. 

➢ 3,8 bilhões de anos – surgimento dos primeiros Seres Vivos.
H2O

1. Volume – praticamente o mesmo.
2. Regulador térmico.
3. Modelador do relevo.



ROSA DOS VENTOS

O acesso à água se transformou em um problema social

➢ Recurso natural valioso.

➢ Uso sem a consciência.

➢ Metade da população mundial não

tem acesso à água potável.

➢ Água – MERCADORIA.
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Ciclo hidrológico



Ciclo hidrológico



Evapotranspiração – É um procedimento conjugado da evaporação e a transpiração vegetal. A
evaporação é um processo físico e a transpiração é um processo biológico. Assim, a análise de
evapotranspiração aliada ao ganho de água por meio da precipitação, propicia-nos um parâmetro da
disponibilidade hídrica de uma determinada localidade.



Umidade do ar

➢ Quantidade de água na atmosfera.

➢ Variação – diferentes localidades e

diferentes temperaturas.

➢ Variação de pressão atmosférica.

➢ Baixas latitudes.

➢ Médias latitudes.

➢ Altas latitudes.

Umidade absoluta: é a massa de vapor de água existente na unidade de

volume de ar, indicado por g/m3.



Umidade relativa do ar

➢ Razão
QUANTIDADE DE VAPOR DE ÁGUA PRESENTE NO AR

QUANTIDADE DE VAPOR DE ÁGUA NECESSÁRIA 
PARA QUE HAJA A SATURAÇÃO

➢ Quanto maior for a temperatura em uma fração

atmosférica, maior será a capacidade do ar de reter o

vapor de água.

➢ Com a diminuição da temperatura, a pressão

atmosférica no fragmento atmosférico aumenta.

➢ Quanto > a concentração de vapor de água na

atmosfera, < será a evaporação na região.

➢ Madrugada.



Período glacial e a umidade relativa do ar

DESERTO DA ANTÁRDIDA

DEGLACIAÇÃO

Optimum climático
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Elemento 
natural

• Mercadoria
• + - 50% da pop. mundial não tem acesso à água

potável.

H2O
Planeta

• 3,5 bilhões de anos atrás – SERES VIVOS
• 97,5% H2O salgada + 2,5% H2O doce

Primeira H2O

ATMOSFERA

Ciclo da água

EVAPORAÇÃO INFILTRAÇÃO

CONDENSAÇÃO ESCOAMENTO

PRECIPITAÇÃO TRANSPIRAÇÃO

INTECEPTAÇÃO EVAPORAÇÃO
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Questão 1. (Fgvrj 2016)

Analise o gráfico a seguir sobre a distribuição das precipitações conforme as latitudes.

Sobre a distribuição geográfica das chuvas, do ponto de

vista zonal, assinale a afirmação incorreta.

a) O máximo equatorial e os mínimos polares são

fenômenos desarticulados que resultam da ação de

fatores geográficos locais.

b) Os dois mínimos de precipitação nas zonas polares

são devidos à fraca radiação solar, a qual provoca

pequena evaporação.

c) As duas áreas de elevada precipitação na altura das latitudes médias resultam da linha de

descontinuidade conhecida como frente polar.

d) Os dois mínimos de precipitação nas latitudes de 30° são explicados pela presença das células de alta

pressão subtropicais, cuja origem está na circulação geral da atmosfera.

e) O máximo de chuvas na zona equatorial se deve à presença da zona de convergência intertropical,

cuja oscilação, para o norte ou para o sul, define as estações secas e chuvosas na sua área de

influência.



Questão 2. (Acafe 2016) Dia 22 de março é o Dia Mundial da Água – “Tenha um pingo de consciência”

deveria ter sido manchete em todos os meios de comunicação para marcar a importância desse elemento

natural.

Abaixo uma figura retirada da internet.

Sobre a água e correto afirmar, exceto:

a) “Um pingo de consciência” deveria considerar a Declaração

Universal dos Direitos da Água, a qual diz que a água faz parte

do patrimônio do planeta e, cada continente, cada povo, cada

nação, cada região, cada cidade e cada cidadão é plenamente

responsável aos olhos de todos.

b) O Dia Mundial da Água foi criado pela ONU (Organização das

Nações Unidas) e é destinado à discussão sobre os diversos

temas relacionados a este importante bem natural visando

desenvolver o respeito aos direitos e obrigações de cada pessoa

no planeta.

c) A figura acima aborda de forma simples e poética o ciclo da água ou o ciclo hidrológico – o movimento

contínuo da água – em sua totalidade, caracterizado pela evaporação, condensação e precipitação.

d) A importância deste recurso hídrico reside na pequena parcela de água doce economicamente

aproveitável, pois, além da maior parte dela estar localizada em geleiras e lençóis subterrâneos, sua

distribuição no mundo é irregular e o seu desperdício e a poluição são consideráveis.



Questão 3. (Ufrgs 1997)

O gráfico a seguir mostra a distribuição média anual da precipitação e da evaporação, segundo a latitude, no

globo terrestre.

a) Na zona equatorial e nas latitudes superiores a 40°, a

precipitação supera a evaporação.

b) Na zona equatorial e nas latitudes superiores a 40°, a

evaporação supera a precipitação.

c) Na zona polar e nas latitudes inferiores a 30°, a evaporação supera a precipitação.

d) Na zona polar e nas latitudes inferiores a 30°, a precipitação supera a evaporação.

e) Nas zonas tropicais, a precipitação supera a evaporação.



Questão 4 (Pucrj 2004)

O volume de água subterrânea que ocupa os vazios existentes nas formações rochosas ou na

camada da rocha já decomposta pelo intemperismo depende de vários fatores. O fator que NÃO

interfere no volume d'água subterrânea é:

a) o tipo de rocha.

b) a cobertura florestal.

c) a velocidade dos ventos.

d) a inclinação do relevo.

e) o regime das chuvas.



Questão 5. (Ufsm 2003)

Sobre o Sistema Hidrológico no planeta Terra, assinale a alternativa INCORRETA.

a) As precipitações são entradas de energia (na forma de águ no sistema e a evaporação é

uma saída de energia.

b) Esse sistema funciona diferentemente em cada região, de acordo com o clima, relevo,

vegetação e ação antrópica.

c) Constitui-se numa série de armazenagens de água ligadas por transferências.

d) A evaporação é maior nos continentes, pois apresentam maior aquecimento que os

oceanos.

e) A energia gravitacional da Terra movimenta a água dentro do seu ciclo.



Questão 6. (Pucrj 2002)

O volume total de água existente no Sistema Terra é relativamente constante. O desenho a seguir mostra,

de forma esquemática, o ciclo da água.

Analise as afirmativas a seguir:

I. A precipitação (3) representa a condensação das gotículas

d'água, a partir do vapor d'água existente na atmosfera,

dando origem às chuvas.

II. A evapotranspiração (1) é a soma da evaporação direta,

causada pela radiação solar e pelo vento com a transpiração

realizada pela vegetação.

III. A interceptação (2) representa a condensação do vapor d'água existente na atmosfera originando as

nuvens.

IV. A água precipitada (4) pode se infiltrar ou escoar superficialmente, impulsionada pela gravidade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas:

a) I e III.

b) II e III.

c) I, II e IV.

d) II, III e IV.

e) I, II, III e IV.



Questão 7 (Ufrgs)

Com relação ao ciclo hidrológico e seus efeitos sobre a poluição das águas, são feitas as seguintes afirmações:

I - A mais importante entrada para o ciclo hidrológico são as precipitações, e as mais importantes saídas são a

evaporação e a transpiração.

II - O desmatamento favorece a erosão do solo e o assoreamento dos cursos fluviais, embora não influencie

na ocorrência de enchentes, nem de estiagens mais prolongadas.

III - Os agrotóxicos utilizados nas lavouras escoam por ação da chuva e penetram nos lençóis freáticos,

poluindo os rios.

Quais são corretas?

a) Apenas I

b) Apenas II

c) Apenas I e III

d) Apenas II e III

e) I, II e III
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1 d
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5 d
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