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Se liga!!

1. Defina ESCASSEZ HÍDRICA. Como podemos relacionar essa definição
hidrológica com escassez física e escassez econômica.

2. Explique os motivos que justifiquem a criação do IDA, Índice de Dependência
de Água, criada pelos especialistas ambientais.

3. Explique a geopolítica turca em controlar o acesso à água dos iraquianos por
meio do controle das vasões dos rios Tigre e Eufrates.

4. Quais são os três principais segmentos de consumo de água mais
importantes para o estudo do consumo desse recurso natural no mundo.



A GEOGRAFIA POLÍTICA E ECONÔMICA DA ÁGUA

A geografia política da água

➢ Água: distribuição HETEROGÊNEA na Terra.

➢ Escassez hídrica mundial
física

econômica

GEOPOLÍTICA DA ÁGUA



Hidroconflitos

➢ IDA: Índice de Dependência da Água
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Como o uso da água interfere na economia
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Questão 01. (Unesp 2017)  

A Pegada Hídrica é uma ferramenta de gestão de recursos hídricos que indica o consumo de

água doce com base em seus usos direto e indireto. “Precisamos desconstruir a percepção de

que a água vem apenas da torneira [um uso direto] e que simplesmente consertar um pequeno

vazamento é o bastante para assumir uma atitude sustentável”, ressalta Albano Araújo,

coordenador da Estratégia de Água Doce da Nature Conservancy.

www.wwf.org.br. Adaptado.

Considerando o excerto e os conhecimentos acerca do consumo de água no planeta, é correto

afirmar que o uso indireto de água doce corresponde

a) à comercialização de água sob a forma de produto final.

b) ao emprego de água extraída de reservas subterrâneas para o abastecimento público.

c) à quantidade de água utilizada para a fabricação de bens de consumo.

d) ao aproveitamento doméstico da água resultante de processos de despoluição.

e) à distribuição de água oriunda de represas distantes do consumidor final.



Questão 2. (Uemg 2017)

Analise os gráficos a seguir:

Sobre o uso dos recursos hídricos pelas

diversas atividades humanas, é correto afirmar

que

a) a utilização excessiva, no espaço agrário em

desenvolvimento, deve-se à elevada

produção por hectare das policulturas

irrigadas.

b) a reduzida parcela de consumo hídrico

doméstico no mundo demonstra a eficácia

generalizada das políticas de educação

ambiental.

c) o aumento gradual no consumo do recurso

está associado à universalização do acesso a

este bem pela população mundial

socialmente vulnerável.

d) o avanço do modo de vida consumista, no 
contexto capitalista globalizado, tem resultado 
no aumento da apropriação da água por 
setores econômicos privados. 



Questão 3. (Uece 2016)

A água na Terra está presente nos oceanos, na atmosfera e nos continentes. Os mananciais mais

acessíveis e utilizados para satisfazer as necessidades sociais e econômicas do homem são

a) as águas subterrâneas.

b) os rios e lagos de água doce.

c) os oceanos.

d) as águas das chuvas.



Questão 4. (Ufu 2015)

Provavelmente, no século XXI, as guerras que acontecerem no Oriente Médio estarão mais

relacionadas à água do que ao petróleo. Essa advertência, que soaria descabida na década de

1970, parece cada vez mais concreta.

OLIC, Nelson B.. Conflitos no mundo. São Paulo: Moderna, 2000, p. 42. 

Sobre a questão tratada no texto, é INCORRETO afirmar que:

a) O elevado crescimento demográfico na região do Oriente Médio tem gerado demandas

crescentes por água.

b) Do ponto de vista natural, a água no Oriente Médio é escassa devido à sua localização em

região de climas desérticos.

c) No que diz respeito à utilização dos recursos hídricos comuns, os desacordos entre países

constitui um grave problema que pode gerar conflitos.

d) O problema de água na região é consequência da contaminação dos recursos hídricos por

produtos químicos utilizados na agricultura



Questão 5. (Ifba 2014)

A Pegada Hídrica

“O interesse na Pegada Hídrica está enraizado no reconhecimento de que os impactos

humanos nos sistemas de água doce podem estar ligados ao consumo humano, e que

questões como a escassez de água e a poluição podem ser melhores compreendidas e

tratadas, considerando a produção e cadeias de suprimento como um todo,” diz o professor

Arjen Y. Hoekstra, criador do conceito da Pegada Hídrica. “Os problemas da água normalmente

estão intimamente ligados à estrutura da economia global. Muitos países externalizaram

significativamente sua Pegada Hídrica, a importação de bens intensivos em água de outro

lugar. Isso coloca pressão sobre os recursos hídricos nas regiões de exportação, onde muitas

vezes os mecanismos para a sábia governança e conservação da água são escassos. Não só os

governos, mas também os consumidores, as empresas e comunidades da sociedade civil

podem desempenhar um papel na obtenção de uma melhor gestão dos recursos hídricos.”

A pegada hídrica de alguns produtos (média global):



Considerando a leitura do texto e da tabela anterior, bem como a questão da distribuição, apropriação e

consumo da água potável no mundo atual, é correto afirmar que

a) a partir da concepção de pegada hídrica confirma-se a necessidade de reduzir o consumo direto da água

nas residências como medida prioritária no combate à escassez desse recurso no mundo.

b) a água potável consumida por processos produtivos agrícolas e industriais iguala a responsabilidade dos

países subdesenvolvidos ao dos países desenvolvidos na pegada hídrica global.

c) a água potável é enviada indiretamente, através de diversas mercadorias, de países agroexportadores para

países industrializados que não contabilizam a pegada hídrica em seus territórios nacionais.

d) fica claro com o conceito de pegada hídrica que a questão da distribuição e consumo da água passa a ser

responsabilidade exclusiva dos governos de países exportadores de gêneros agrícolas.

e) apesar da variação na disponibilidade da água potável no mundo, o fortalecimento do comércio

internacional tende a resolver a distribuição desigual da pegada hídrica de cada país.



Questão 6. (Uerj 2014)

O Índice de Pobreza em Água é um indicador criado com a finalidade de estabelecer

relações entre o acesso à água potável e as características do meio natural e de cada

sociedade.

Com base no mapa, a maior presença de países em situação crítica quanto ao acesso à água

potável está no subcontinente denominado:

a) Oriente Médio

b) Ásia Meridional

c) América Andina

d) África Subsaariana 



Questão 7. (Unesp 2011)

No Oriente Médio, a água é um recurso precioso e uma fonte

de conflito. A escassez de recursos hídricos está aumentando

as tensões políticas entre países e dentro deles, e entre as

comunidades e os interesses comerciais. A Guerra dos Seis

Dias, em 1967, foi, em parte, a resposta de Israel à proposta

da Jordânia de desviar o rio Jordão para seu próprio uso. A

terra tomada na guerra deu-lhe acesso não apenas às águas

das cabeceiras do Jordão, como também o controle do

aquífero que há por baixo da Cisjordânia, aumentando assim

os recursos hídricos em quase 50%.

A partir da leitura do mapa e do texto, pode-se afirmar que a

água é uma questão importante nas negociações entre

a) o Iraque e os turcos.

b) os palestinos e a Síria.

c) o Líbano e a Síria.

d) os iranianos e o Iraque.

e) Israel e os palestinos.



Revisão C02

Geografia política e 
econômica da água

Índice de Dependência da água



Exercícios Complementares pag. 552

1 d

2 d

3 22

4 a

5 e

6 23

7 d

8 a

9 a



HIDROGEOGRAFIA - PARTE I

Prof. Luiz Gustavo - Profão

MÓDULO C03 p. 554

2ºEM



Se liga!!

1. Defina o que é manejo e preservação do solo.

2. Apresente os componentes do regolito.

3. Indique três tipos de variações de infiltração de água em um solo.

4. Apresente e explique os dois processos de deslocamento da água no subsolo.

5. Determine a estrutura geológica de um aquífero confinado.



Os poros dos solo apresentam ar + água

Os poros apresentam ÁGUA

SOLO: uma “caixa de água”

Manejo e Preservação 
do solo

É o estudo físico, químico e

biológico do solo para concluir

como deve ser seu uso (manejo), de

forma preservatoria.

Exemplo: o manejo do solo pela

agricultura usando técnicas para

diminuir os processos erosivos.



Manejo e preservação do solo

SISTEMA DE PLANTIO: CURVA DE NÍVEL



SOLO IMPERMEÁVELS O PODER EROSIVO DA ÁGUA

A FORÇA DA ÁGUA

A taxa de infiltração da água < taxa de precipitação.



Água subterrânea Toda água que encontramos abaixo da superfície terrestre, que foi
absorvida entre as partículas do solo ou regolito, ocupando os
espaços vazios existentes nas estruturas rochosas, são águas
subterrâneas.

Regolito:
constitui uma camada de
fragmentos de rochas e rochas
fragmentadas (erodidas)
provenientes da Rocha Matriz.

ROCHA MATRIZ

SUPERFÍCIE
DO SOLA

Infiltração: após precipitação, parte da
água que atinge a superfície do solo
infiltra e percola o seu interior.

Variações de infiltrações:

➢ Tipos de materiais do solo

➢ Rochas

➢ Vegetação

➢ Topografia

➢ Ocupação do solo



Disposição e deslocamento da água no subsolo

Gravidade

ADSORÇÃO

Força de atração molecular



Distribuição da água no subsolo

O tamanho dos poros rochosos define a
classificação da água no subsolo:

Água Higroscópica

Água Capilar

Água Gravitativa

Estrutura rochosa
com água.



Aquíferos
RESERVATÓIOS DE ÁGUA

ROCHAS PERMEÁVEIS 



1

2
3

Rochas semipermeáveis

Zona de recarga

Zona de recarga
Rochas permeáveis

Rochas impermeáveis

Aquíferos:
➢ Livre
➢ Confinado

A – Aquífero Confinado

B – Aquífero Livre

Poços 1 e 2 – Aquífero Confinado

Poço 3 – Aquífero Livre


