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Cerca de 2/3 do planeta é composto de água, grande parte dela salgada, disposta nos
mares e oceanos. Veja a figura 28.



Ciclo da água

A radiação solar evapora a água de corpos de água e causa a evapotranspiração das
plantas. Esse volume de água se eleva, formando as nuvens, onde ela se condensa,
retornando à superfície como precipitação. Quando a chuva cai, somente um terço retorna
rapidamente aos rios e mares. Os outros 70% penetram no solo e nas rochas, formando
os lençóis subterrâneos ou lençóis freáticos.

Nos lençóis subterrâneos começa o caminho da água de volta aos oceanos, que pode
demorar de 200 a 10 mil anos. Os lençóis subterrâneos formam grande parte das
nascentes dos rios, mantendo-os com água corrente mesmo nos períodos de seca mais
curtos. Todo esse processo é chamado de ciclo da água (figura 29).



Porém, o ciclo da água é afetado pela ação humana, que contamina a água em sua
passagem pela superfície terrestre, basicamente, por quatro formas principais: na
agricultura, por meio do uso de agrotóxicos que contaminam o solo e o lençol freático;
na indústria, que usa a água para fabricar seus produtos e muitas vezes a mistura com
diferentes substâncias químicas; no lançamento de esgoto sem tratamento nos rios,
que também é uma forma de prejudicar a qualidade da água; nas áreas com muita
poluição do ar, que se mistura com a água das chuvas, contaminando-a.

Rios, lagos e geleiras

Rios são corpos de água superficial que correm de um ponto mais elevado a outro mais
baixo. Eles são fundamentais para a humanidade desde as primeiras civilizações, que se
estabeleceram às suas margens. Porém, os rios estão ameaçados pelo uso intensivo de
suas águas e pela contaminação de suas fontes. As nascentes são muito importantes
porque abastecem os rios. Elas estão em altitudes superiores ao corpo principal do rio.

Os lagos, como os rios, têm diferentes tamanhos e volumes de água. Existem lagos de
água doce, mas há também os de água salgada, como o mar Morto, no Oriente Médio, e o
lago Assal, na África (figura 31). Eles podem ser naturais ou construídos pela sociedade,
como as represas para gerar energia.



Água em estado sólido caracteriza uma geleira. Elas estão localizadas nos cumes de altas
montanhas e nos pólos e são mantidas pelas baixas temperaturas, causadas por razões
diferentes. Nas montanhas, a temperatura é baixa, como vimos pela altitude. Nos pólos,
devido à menor incidência de radiação solar (figura 32).

Bacia hidrográfica e tipos de rios

A bacia hidrográfica é formada pela área total de escoamento de um rio principal e seus
afluentes (figura 33). O rio principal é o que recebe maior quantidade de descarga fluvial.



É comum observar uma variação no volume de um rio ao longo de um ano. Isso é
resultado das estações chuvosas ou secas, que vão levar mais ou menos água até ele,
alterando seu regime hidrográfico ou fluvial. As cheias ocorrem no período chuvoso
quando o rio extravasa seu leito natural e atinge o leito maior. Já no período de seca ele
volta ao seu curso e, em alguns casos, pode até secar.

Um rio que nunca seca é chamado de perene. Já o que tem períodos sem água é
chamado de intermitente ou temporário. Rio tributário, ou afluente, é o que deságua em
outro. Rio principal é o que recebe mais água da bacia, além de ter muitos afluentes.

Podem ser encontrados dois tipos de áreas de descarga junto ao mar: o delta e o
estuário. O delta é formado quando o rio chega aos oceanos em vários braços. Observe a
figura 34.

Em um estuário a água chega ao mar por um canal, o que resulta no alargamento do
corpo de água. Observe a figura 35.



Exercícios de fixação

1. Qual o volume de água doce disponível no nosso planeta?

2. Como o ciclo da água é afetado pela ação humana?

3. Quais são as quatro formas de contaminação da água?

4. O que é bacia hidrográfica?

5. Por que ocorre variação no regime hidrográfico?

6.O que são rios?

Complete as lacunas de acordo com o texto.

7. Um rio que nunca seca é chamado de ________________.

8. Já o que tem períodos sem água é chamado de __________________.

9. Rio _________________ ou _______________ é o que deságua em outro rio.

10. Rio ________________ é o que recebe mais água da bacia.



11. As áreas de descarga junto ao mar são ___________ e ___________.


