
Água

Características gerais



Distribuição



Variação das marés



Variação das marés



Correntes marítimas
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Kuro Shio: corrente 
do Japão
(“maré preta”)

Oya Shio: corrente 
das Curilas
(“maré progenitora”)



Correntes marítimas
Correntes no Brasil

•Litorais quentes e 
chuvosos

•Atuação da corrente 
fria no inverno



Relevo submarino e direito internacional

Relevo submarino

•Plataforma continental: sedimentar; baixa declividade; até 400m prof.

•Entre 8km e 350km de largura

•Talude continental: sedimentar; alta declividade; até as planícies abissais

Soberania

Exploração de recursos vivos 
ou não

Plataforma 
Continental Jurídica

Até 350 m.m.

Exploração de recursos não-vivos
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Relevo submarino e direito internacional

ZEE PCJ



Água

Usos e conflitos pela água



Água: uso social

Categoria Porcentagem de 
consumo

Indústria 20

Agricultura 70

Residências 10



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



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: carência física
• Escassez econômica: 

problemas infraestruturais 

• Estresse: incapacidade 
política ou social de 
abastecimento

Conflitos:
• ligados à desigualdade 

de renda
• pelos usos múltiplos da 

água
• políticos internacionais



Wagner C. Ribeiro

“Geografia 
política e gestão 
internacional dos 
recursos naturais”



Conflitos pela água

Escala mundial



Israel – Palestina
Emissário principais de água

Principal área de estresse 
hídrico

•Tendência de salinização



Israel – Palestina



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
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