
GEOGRAFIA FÍSICA

FRENTE C Livro 6, p. 301

HIDROLOGIA I  C21

Prof. Luiz Gustavo  - Profão



97,5%

2,5%

0,9%

0,3%

0,9%

Distribuição da água no mundo

70% superfície terrestre

Oceanos
Evaporação  >  precipitação

10% precipita em terra

Evaporação  <  precipitação

Atmosfera 100% úmida 



Suprimento de água  X  Clima  X  Evaporação

Solstício de inverno
Hemisfério Norte



• Última era do gelo (ápice 25 milhões de anos atrás) → geleiras → oceanos
com 122m + baixo.

• Período + quente (3milhões de anos) → oceanos com 50m + elevado.



Evapotranspiração

• Processo pelo qual o vapor de água é levado para atmosfera como resultado da

evaporação do solo e transpiração das plantas.



Fatores atmosféricos que afetam a transpiração das plantas.

➢ Temperatura: ar + quente, ar + frio.

➢ Umidade relativa do ar: seco ou úmido.

➢ Vento e movimento do ar: forte ou fraco.

➢ Tipo de planta: Xerófila / Latifoliada

➢ Umidade do solo: as plantas que vivem em solo úmido possuem uma alta intensidade de

transpiração, já as plantas que vivem em solo seco diminuem a sua transpiração.

➢ Luz: A luz solar aquece a folha, e acelera a transpiração. É evidente que a transpiração ocorre

com mais frequência durante o dia, até mesmo porque os estômatos se fecham quando anoitece,

e a temperatura da folha cai rapidamente, formando as gotinhas de orvalho.



Precipitação

• É água liberada das nuvens na forma de chuva, granizo, neve ou saraiva.



Raciocinando com o Profão



O gráfico relaciona diversas variáveis ao processo de formação dos solos. A interpretação dos dados

mostra que a água é um dos importantes fatores de pedogênese, pois nas áreas

a) de clima temperado ocorrem alta pluviosidade e grande profundidade de solos.

b) tropicais ocorre menor pluviosidade, o que se relaciona com a menor profundidade das rochas

inalteradas.

c) de latitudes em torno de 30° ocorrem as maiores profundidades de solo, visto que há maior umidade.

d) tropicais a profundidade do solo é menor, o que evidencia menor intemperismo químico da água sobre

as rochas.

e) de menor latitude ocorrem as maiores precipitações, assim como a maior profundidade dos solos.
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Distribuição das precipitações conforme a latitude
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