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Recursos hídricos e clima

• Recursos hídricos: águas superficiais e subterrâneas disponíveis em
uma região ou bacia hidrográfica, que podem ser obtidas para uso
nas atividades humanas;

• Precipitação;

• Temperatura;

• Ventos;

• Cobertura vegetal.

Grande influência na distribuição 
dos recursos hídricos

Clima Equatorial – chuvas abundantes/rios extensos;
Climas Árido/Semiárido – chuvas escassas/rios 
intermitentes



Compare os mapas das páginas 106 e 
168

1m³ = 1.000 litros de água



Água subterrânea

• Água que existe abaixo da superfície terrestre, além da zona de raízes da vegetação;

• Formadas a partir da infiltração da água das chuvas pelos poros do solo e das rochas;

• O volume e a velocidade da infiltração dependem de vários fatores:

1. Materiais permeáveis facilitam (solos e sedimentos arenosos);

2. Materiais argilosos e rochas cristalinas dificultam;

3. Vegetação – raízes abrem caminho para a água;

4. Topografia do relevo – superfícies suavemente onduladas facilitam a infiltração;

5. Chuvas (regularmente distribuídas);

6. Ocupação do solo – asfalto/concreto impedem a infiltração.



• Zona não saturada: área em

que os poros de solos e rochas

encontram-se preenchidos por

ar e água;

• Zona saturada: poros das

rochas ficam totalmente

preenchidos por água

O lençol freático encontra-se no limite
entre as duas zonas.





Lençol freático

• Profundidade:

• Áreas úmidas – tende a ser mais raso;

• Ambientes áridos – tende a ser mais profundo;

• Quando o nível da água intercepta a superfície do terreno

(em vales), aflora e gera nascentes, córregos ou rios.



Nível da água intercepta a superfície 
do terreno em um vale.



Aquíferos

• Toda formação geológica em que a água pode ser

armazenada e que possua permeabilidade suficiente para

permitir que esta se movimente. Contempla o sistema de

águas subterrâneas;

• Os aquíferos abastecem os rios e as nascentes. Motivo para

muitos rios manterem suas águas durante o período de

seca;



Usos dos aquíferos

• Abastecimento de cidades;

• Irrigação agrícola;

• Uso industrial. 



Áreas de recarga

• Áreas da superfície nas quais a água da chuva infiltra e reabastece os 
aquíferos;

• Importante evitar a impermeabilização do solo;

• Evitar ainda a realização de atividades que contaminem as águas 
subterrâneas:

1. Áreas agrícolas – agrotóxicos;

2. Esgoto;

3. Lixões;

4. Extração mineral.

A legislação de muitos países considera áreas 
de proteção máxima os locais de recarga dos 
aquíferos.





Superexploração de aquíferos

• Torna-se um problema quando o ritmo de exploração é mais 
acelerado que o de reposição – aquíferos secam;

• Países afetados:

1. México;

2. EUA;

3. Arábia Saudita;

4. Índia.



Consequências

• Agravamento da escassez de água;

• Risco a produção agrícola;

• Problemas de abastecimento

humano, animal e vegetação

natural;

• Guerras por água.



• Subsidência – rebaixamento da superfície do relevo.

• Ocorre quando se faz o bombeamento de água do aquífero 

e o ar preenche os poros da rocha. O ar não suporta o peso 

da superfície e ocorre o afundamento do relevo.





Problemas

Rompimento de 
tubulações de 
água e esgoto;

01
Contaminação 
de aquíferos;

02
Rachaduras e 
desabamento de 
construções;

03



Intervenções humanas sobre o meio natural

Ex: desmatamento

Evapotranspiração interrompida;
Chuvas reduzidas;
Clima alterado;
Erosão do solo;
Diminuição de recarga dos aquíferos;
Migração de animais;
Proliferação de pragas;


