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consumo

Categoria 

Água: distribuição desigual

Água per capita

Água: distribuição desigual

Água: distribuição desigual

Água Virtual
Consumo de água no processo produtivo

Mas e quanto à água que 
volta à natureza no ciclo 
da água?

•Captação e destinação 
distintas do ciclo natural

•Pegada Hídrica

Quantificação da água usada em todas as 
etapas do processo de produção



Água Virtual Pegada Hídrica

Pegada Hídrica 
Azul: águas 

superficiais e 
subterrâneas

Pegada Hídrica 
Verde: água 
das chuvas 

Água Virtual Pegada Hídrica

Pegada Hídrica Cinza:´água gasta na diluição dos 
poluentes

Água Virtual
Uso conservador ou progressista (crítico)

Conservador

Idéia de “consumo 
consciente”

Exportação de água virtual

Progressista 
(crítico)

Desdobramentos do conceito

•Política

•Economia

•Geopolítica

Outros conceitos: escassez 
hídrica e estresse hídrico

• Escassez: carência física • Estresse: incapacidade 
social de abastecimento

Conflitos pela água

Escala mundial

Israel – Palestina

Emissários 
principais de 
água

Principal área 
de estresse 
hídrico

Tendência de 
salinização



Israel – Palestina

Entrada de águas 
subterrâneas do oceano 
(sal)

Superexploração de 
poços na Faixa de Gaza 
com tendência à
salinização das águas

Turquia – Síria – Iraque
Nascentes do Tigre e do Eufrates

•Uso econômico

Estresse hídrico

Índia – Paquistão – Bangladesh

Paquistão:

•Climas secos

•Dependência do 
Indo para atividades 
econômicas, 
dessedentação 
humana e animal

Bangladesh: 
problemas no uso 

do Ganges

•Poluição

•Sedimentos

Caxemira: área litigiosa entre Índia, 
Paquistão e China

Bolívia – Cochabamba 

• Anos 1990
– Tendência de 

privatização do 
sistema de água

– Água: mercadoria
• Exclusão das 

populações pobres

• Revolta da 
população
– Reversão do quadro 

de privatização

Guerra da Água

Mar de 
Aral

Mar de Aral

*

*

*Canais de irrigação desde 
rios com drenagem 
endorréica



Mar de Aral – consequências 

• Redução
– Área
– Volume

• Aumento da 
salinização

• Redução de 
espécimes

• Redução ou extinção 
da pesca

• Solo impróprio para 
cultivo
– Salinização

Conflitos pela água

Escala: Brasil

Sertão do Nordeste
• Clima semi-árido

– Polígono das secas • Necessidade
– Planejamento 

regional

• Uso político dos 
recursos
– Indústria da Seca

X

Sertão do Nordeste

• Canais artificiais
• Nordeste 

setentrional

• Problemas:
– Custo
– Dano ambiental
– Alternativas técnicas e 

econômicas mais 
viáveis

– Potencial
• Uso político das águas

– Conflito com a Bahia

• Especulação

Transposição de cursos d’água

Abastecimento na RMSP
Dimensionando o problema

Problema: elevada população e densidade demográfica com 
demanda por água

Oferta de água

Vantagem: alta pluviosidade 
na região de adensamento 
de população

Problema: regiões de alto 
curso de rios; rios com 
pequeno volume d´água



Armazenamento da água – problemas

• Represas
– Billings e Guarapiranga

• Assoreamento
• Poluição
• Conflito: energia

• Assentamentos 
irregulares
– Assoreamento
– Impermeabilização em 

mananciais

• Recurso: água de 
outras bacias

Bacia do Piracicaba: abastecimento da RMC

Ampliação da área-problema
Macrometrópole Paulista (MMP)

Maior complexidade 
urbana-industrial

UNICAMP; CPqD; 
automóveis; têxteis; 
petroquímica; 
agroindústria ITA; CTA; INPE; 

automóveis; 
petroquímica; turismo

Petroquímica

Água: usos múltiplos e 
conflitos consequentes

Atividades econômicas diversas (inclusive intensivas em água) 
com potencial atratividade de novos empreendimentos

Conflitos nos usos múltiplos

• Energia
• Agropecuária
• Indústria
• Abastecimento 

doméstico

Outorgas de captação pela 
SABESP no Alto Tietê

Conflitos nos usos múltiplos

Captação no Alto Tietê

Esgotamento no Alto Tietê

Captação de outras fontes 
com tendência de 
esgotamento das reservas

Rios e águas 
subterrâneas

Superando o problema
• Investimentos

– Novas fontes
– Reservatórios
– Perdas na distribuição
– Práticas conservacionistas

• Revisão dos investimentos ligados ao 
consumo de água
– Legislação ambiental conservacionista
– Tributação

Bacias hidrográficas



Elementos

1
2

3

4

5
6

7

1. Mississipi: agropecuária

2. Grande: fronteira

3. Amazonas: extensão e volume

4. Danúbio: transnacional

5. Azul: Três Gargantas

6. Amarelo: solo loess

7. Indo: disputas geopolíticas

Maior potencial 
inventariado e tendência 
de maior crescimentos de 
produção de energia

Maior potencial 
inventariado e tendência 
de maior crescimentos de 
produção de energia

Transposição de 
cursos d´água

Questões – hidrografia
1. As marés são movimentos periódicos de elevação
e  abaixamento  dos  oceanos  e  mares  provocados
pela  ação  gravitacional  da  Lua  e  do  Sol  sobre  a
Terra. A figura abaixo representa os momentos de
ocorrência  de  marés  de  sizígia  e  de  marés  de

quadratura.  Observe  a  figura  e  responda  às
questões.

a)  Em que condições ocorrem marés de sizígia  e
marés  de  quadratura,  e  que consequências essas
condições têm para a amplitude de marés?
b)  Indique  duas  formas  geomorfológicas  que
podem  ser  influenciadas  pelas  marés  nas  zonas
costeiras.

2. A Política Estadual de Recursos Hídricos, a partir
de 1991, determina, para o Estado de São Paulo, a
Bacia Hidrográfica como unidade físico-territorial de
planejamento, tendo os Comitês de Bacias como os
órgãos  gestores.  Considerando  esta  afirmação,
responda:
a) O que é uma bacia hidrográfica? Que elementos
topográficos compõem uma bacia?
b) Aponte dois tipos de conflitos de uso da água
numa unidade de bacia hidrográfica.

3. A água utilizada para os mais diversos fins não
provém apenas dos reservatórios aquáticos que se
podem ver (rios, lagos, lagoas, etc.), mas também
fazem  parte  dos  recursos  hídricos  os  aquíferos,
importantes  reservatórios  subterrâneos  que  são
responsáveis  pelo armazenamento da maior  parte
da água doce disponível para o consumo humano.
No Estado de São Paulo, por exemplo, os aquíferos
têm importância significativa, pois abastecem quase
metade  do  território  estadual.  (Adaptado  de  As
águas  subterrâneas  do  Estado  de  São  Paulo.
Governo  do  Estado  de  São  Paulo,  Secretaria  do
Meio  Ambiente.  São  Paulo:  Instituto  Geológico,
2012, p. 5.)
a)  O  que  é  um aquífero  e  qual  o  seu  processo
natural de formação?
b) Explique como as águas superficiais (rios, lagos,
lagoas,  etc.)  relacionam-se  com  as  águas  dos
aquíferos e aponte um tipo de atividade econômica
que faz intenso uso das águas do Aquífero Guarani,
especialmente nos períodos de estiagem.

4. As correntes marítimas são extensas porções de
água  que  se  deslocam  superficialmente  pelos
oceanos. Constituem um dos fatores do clima, ou
seja, exercem uma influência no comportamento da
temperatura  e  no  regime  de  chuvas  das  regiões



costeiras. Observe no mapa as principais correntes
marítimas do planeta.

Explique a relação entre as correntes marítimas e as
áreas de ocorrência de desertos litorâneos e aponte
a  influência  da  corrente  do  Golfo  no  clima  da
Europa Ocidental.

5.  Um  corpo  de  água  ou  corpo  hídrico  é  a
denominação genérica dada aos rios, lagos, lagoas
e baías. Um problema que atinge inúmeros corpos
hídricos  no  estado  do  Rio  de  Janeiro  é  a  má
qualidade de suas águas. 

Com base na análise do mapa, identifique o corpo
hídrico fluminense com o pior índice de qualidade
da  água  e  indique  uma  fonte  poluidora  que
contribui  de  forma  significativa  para  sua
degradação. Aponte, ainda, dois usos da água que
sofrem  impactos  negativos  em  função  da
degradação na qualidade da água.

6.  Com  base  no
mapa ao lado e nos
conhecimentos sobre
a  bacia  hidrográfica
do  Rio  São
Francisco,  ou  do
“Velho Chico”,  como
é  conhecido,
responda aos itens a
seguir.
a)  Descreva  duas
características  físicas
que  conferem

importância  econômica  e  social  a  esse  contexto
geográfico.

b) Cite uma das problemáticas ambientais e analise
suas  implicações  para  os  diferentes  usuários  do
“Velho Chico”.

7. Analise o mapa, a foto e os textos a seguir:

a)  O  Brasil  apresenta  um  cenário  hídrico
privilegiado. Dispõe de um dos maiores complexos
hidrográficos  superficiais,  com  aproximadamente
8% de toda água doce que está na superfície do
planeta, e subterrâneos, como os aquíferos Guarani
e Alter do Chão, conforme o mapa ao lado. Possui a
maior  bacia  fluvial  do  mundo,  a  Amazônica.
Somente  o  rio  Amazonas  deságua  no  mar  um
quinto de toda a água doce que é despejada nos
oceanos;  apesar  da  abundância  desse  recurso
natural  no  cenário  hídrico  brasileiro,  os  órgãos
governamentais  e  não  governamentais  têm
intensificado  sua  preocupação  com relação  à  sua
qualidade e quantidade. Aponte três motivos dessa
preocupação e enumere três ações que poderiam
ser  implantadas  para  assegurar  a  qualidade  e  a
quantidade da água destinada ao abastecimento da
sociedade e dos ecossistemas naturais.
b)  A  foto  e  a  manchete  do  jornal,  a  seguir,
apresentam a ocorrência de enchentes nos últimos
anos em Londrina. Cite três alterações ambientais
causadas pelo processo de urbanização sobre o solo
de uma bacia hidrográfica.

Respostas em: 
geovest.wordpress.com/escolas/anglo/


