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A questão da água no mundo atual e no Brasil 

 

Resumo 

 

Apesar de a água ser “renovada” através do ciclo hidrológico, vem se tornando escassa, devido à 

degradação ambiental produzida pelo homem. Entre os motivos que comprometem cada vez mais a 

qualidade das águas nos mananciais (toda fonte de água superficial ou subterrânea que pode ser usada para 

o abastecimento público), podem-se citar: desmatamento; crescimento urbano; falta de sistemas sanitários 

eficientes; poluentes industriais; agrotóxicos. 

 

 

A água é uma substância imprescindível para a sobrevivência dos seres vivos. Sabemos que o Brasil 

possui abundância de rios, e é importante destacar que a água é entendida como um recurso natural. Isso 

quer dizer que existem uma multiplicidade de intenções de uso para ela. São os usos múltiplos da água: 

 

Nos últimos 20 anos, a oferta de água limpa disponível por 

habitante diminuiu cerca de 40% no mundo. A questão 

primordial é a qualidade de água que está em jogo no ciclo. O 

uso da água na agricultura por exemplo, deverá aumentar nos 

próximos anos, e é possível que em 20 anos ocorra uma crise 

relacionada a disponibilidade de água. Atualmente, estima-se 

que 50% da população brasileira não tenha acesso a água 

tratada. O Brasil possui 12% da água doce disponível no 

mundo, sendo 9,6% na região amazônica e 2,4% no restante 

do país que atende 95% da população.  

➢ Abastecimento humano 

➢ Consumo industrial 

➢ Irrigação 

➢ Recreação e turismo 

➢ Dessedentação de animais       

➢ Geração de energia elétrica 

➢ Transporte 

➢ Diluição de despejos  

➢ Preservação da fauna e flora  

➢ Pesca 

➢ Saneamento básico 
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  Os usos múltiplos dos recursos hídricos impõem conflitos. Podemos perceber olhando para a lista 

acima que cada um desses usos tem um nível diferenciado de exigência em relação a qualidade e a 

quantidade de água. Por exemplo, a água utilizada para transportes não precisa estar limpa, mas precisa estar 

em quantidade suficiente para que a navegação ocorra sem atolamento. É muito importante também saber 

diferenciar e entender alguns conceitos sobre hidrografia. Nesse sentido: 

• Rede hidrográfica: Corresponde ao conjunto de rios de uma bacia. 

• Bacia hidrográfica: Corresponde à rede hidrográfica mais a sua área de captação de água. 

 

 
Disponível em: <http://slideplayer.com.br/10224893/33/images/4/Rio+Afluente+Subafluente+Rede+Hidrogr%C3%A1fica+Bacia 

+Hidrogr%C3%A1fica.jpg/>. 

 

Uma característica importante dos nossos rios é o domínio pluvial tropical: as cheias são 

dependentes das chuvas (pluvial) e ocorrem no verão, com as vazantes no inverno (tropical). Outra marca 

relevante é o fato de grande parte dos rios ser perene, ou seja, nunca secar totalmente, com exceções de 

alguns rios do Sertão Nordestino, classificados como temporários ou intermitentes (as águas chegam a 

desaparecer, em períodos de secas prolongadas). Quanto ao tipo de foz, predomina a desembocadura na 

forma de estuário (as águas escoam por um único canal), com exceção dos Rios Paraíba e Paraíba do Sul, 

que têm foz em delta (desembocam em vários canais), e o Amazonas, que tem foz mista (parte das águas 

escoa em estuário e outra parte escoa em delta). A maioria dos rios brasileiros desloca-se por superfícies 

planálticas, o que traz uma importância econômica: a presença de grande quantidade de quedas d’água, que 

podem ser aproveitadas para a geração de energia. Nossos rios de planície oferecem mais uma vantagem 

econômica: a possibilidade de navegação. Em alguns casos, é a única opção de transporte. 
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Bacia Amazônica 

É a maior bacia hidrográfica do mundo, estendendo-se por terras de diversos países: Bolívia, Peru, Colômbia, 

Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa e Brasil. Forma um complexo hidroviário de 25450 km de 

percurso navegável, sendo, em muitos casos, a única opção de transporte no interior da Amazônia.  

 

Bacia do Paraná 

A Bacia do Paraná drena a porção centro-meridional do país, abrangendo terras dos estados de Goiás, Mato 

Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. O Rio Paraná é seu rio principal, nascido na 

confluência de outros dois rios: o Paraíba, que separa Minas Gerais de Goiás, e o Rio Grande, que separa 

Minas gerais de São Paulo. Toma a direção sul e separa São Paulo de Mato Grosso do Sul. Posteriormente, 

serve de limite entre Paraná e Mato Grosso do Sul. Adiante, faz a fronteira do Brasil com o Paraguai. Em 

seguida, penetra em território argentino e desemboca no Rio da Prata.  

 

Bacia do Tocantins-Araguaia  

A Bacia do Tocantins-Araguaia é dividida entre dois rios: metade pertence ao Rio Tocantins e metade ao Rio 

Araguaia. O Rio Tocantins nasce a cerca de 250 km de Brasília, sendo formado pela junção dos Rios Alma e 

Maranhão, cujas cabeceiras estão no Brasil Central, em Goiás, e percorre 2640 km até chegar ao Golfão 

Amazônico. Seu principal afluente, o Rio Araguaia, nasce em Mato Grosso, na fronteira com Goiás, circunda 

a Ilha de Bananal e une-se ao Tocantins, no extremo norte do estado de mesmo nome.  
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Bacia do São Francisco  

A Bacia do São Francisco drena terras de cinco estados: Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. 

Faz, portanto, a ligação entre o Sudeste e o Nordeste do Brasil. O Rio São Francisco nasce na Serra da 

Canastra, em Minas Gerais (região de clima tropical, chuvoso). Tomando a direção norte, atravessa o Sertão 

Nordestino (clima semiárido) e desemboca no litoral oriental do Nordeste (clima tropical, bastante úmido). O 

São Francisco tem 1300 km de extensão navegável, em um trecho que vai de Pirapora (MG) a Juazeiro (BA) 

e Petrolina (PE), e é bastante aproveitado para projetos de irrigação nas áreas do seu vale em que o clima é 

mais árido. 

 

Para facilitar o gerenciamento dos rios brasileiros e suas águas, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

(CNRH) criou uma divisão do país em Regiões Hidrográficas. Os limites dessas regiões geralmente coincidem 

com os limites das bacias, permitindo a formulação de políticas e mecanismos administrativos para toda uma 

região de forma integrada, sem se preocupar com os diferentes limites municipais e estaduais que os rios 

ultrapassam. Essa regionalização tornou viável o surgimento dos Comitês de Bacia Hidrográfica, 

responsáveis por planejar e fiscalizar o uso racional dos recursos hídricos de uma bacia. 

 

Regiões hidrográficas 

 
Disponível em: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8c/Brasil_Bacias_hidrograficas.svg/300px-

Brasil_Bacias_hidrograficas.svg.png>. 
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Exercícios 

 

1. A água é um elemento vital para a evolução e dinâmica geológica. De forma cíclica, percorre as diversas 

camadas terrestres (atmosfera, litosfera, hidrosfera e biosfera), apresentando-se nos diversos estados 

físicos da matéria (sólido, líquido e gasoso), modelando a superfície terrestre e, também, garantindo a 

manutenção da vida na Terra. 

 
TEIXEIRA, TOLEDO, FAIRCHILD e TAIOLI. Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2000. 

Considerando a dinâmica da água no ciclo hidrológico, é correto afirmar que 

I. A formação do ciclo hidrológico decorreu do resfriamento gradual da Terra a partir do qual o vapor 

da água começou, em parte a se condensar e a se acumular nas depressões superficiais, dando 

origem a água líquida na crosta terrestre. 

II. O lençol freático é o limite superior das zonas saturadas de águas subterrâneas que quando atinge 

a superfície terrestre se constitui nas nascentes fluviais. Nas regiões tropicais, em períodos de 

estiagem, o lençol freático garante o abastecimento hídrico dos cursos fluviais. 

III. O Aquífero Guarani, localizado na Bacia Platina, é o reservatório de água subterrânea que apresenta 

a maior extensão superficial e o maior volume hídrico do mundo, sendo a sua gestão hídrica 

controlada pelo Estado brasileiro. 

IV. Quando o vapor de água se transforma diretamente em cristais de gelo na atmosfera, a 

precipitação ocorre sob a forma de neve ou granizo, responsável pela geração e manutenção das 

geleiras nas calotas polares e nos cumes de montanhas. 

V. A evapotranspiração é o processo que garante o retorno da água precipitada para a atmosfera a 

partir da insolação e da vegetação, sendo mais intenso em regiões semiáridas de clima quente e 

seco, como a Caatinga, pela intensa radiação solar na superfície. 

Estão corretas as alternativas 

a) I e II 

b) II e IV 

c) I, II e III 

d) I, II e IV 

e) III, IV e V 
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2. A renaturalização de rios e córregos é, há muito tempo, uma realidade na Europa, no Japão, na Coreia 

do Sul, nos Estados Unidos e em outros países. No Brasil ainda são muito tímidas as iniciativas, mas 

algumas poucas cidades estão adotando essa importante prática. 
Disponível em: <http://sosriosdobrasil.blogspot.com.br>. Acesso em: 10 dez. 2012 (adaptado). 

 

A legislação brasileira avançou ao estabelecer como unidade territorial para a gestão desse recurso  

a) os biomas.  

b) as reservas ecológicas.  

c) as unidades do relevo.  

d) as bacias hidrográficas.  

e) as áreas de preservação ambiental. 

 
 

3. A irrigação da agricultura é responsável pelo consumo de mais de 2/3 de toda a água retirada dos rios, 

lagos e lençóis freáticos do mundo. Mesmo no Brasil, onde achamos que temos muita água, os 

agricultores que tentam produzir alimentos também enfrentam secas periódicas e uma competição 

crescente por água. 
MARAFON, G. J. et al. O desencanto da terra: produção de alimentos, ambiente e sociedade. Rio de Janeiro: Garamond, 2011. 

 

No Brasil, as técnicas de irrigação utilizadas na agricultura produziram impactos socioambientais como 

a) redução do custo de produção. 

b) agravamento da poluição hídrica. 

c) compactação do material do solo. 

d) aceleração da fertilização natural. 

e) redirecionamento dos cursos fluviais. 

 

 

4. As modificações naturais e artificiais na cobertura vegetal das bacias hidrográficas influenciam o seu 

comportamento hidrológico. A alteração da superfície da bacia tem impactos significativos sobre o 

escoamento. Esse impacto normalmente é caracterizado quanto ao efeito que provoca no 

comportamento das enchentes, nas vazões mínimas e na vazão média. 
TUCCI, C.E.M.; CLARKE, R.T. Impacto das mudanças da cobertura vegetal no escoamento: erosão. Revista Brasileira de 

Recursos Hídricos. V. 2, n°. 1 jan./jun. 1997 (fragmento). 

 

Ao analisar três rios com coberturas vegetais distintas ― agrícola, floresta regenerada e floresta natural 

― de uma mesma bacia hidrográfica, após uma mesma precipitação, conclui-se que a vegetação é 

fundamental no comportamento da vazão dos rios, uma vez que a 

a) cobertura mais densa no ambiente agrícola proporciona o menor pico de vazão. 

b) cobertura mais espaçada na floresta natural ocasiona o maior pico de vazão. 

c) floresta regenerada, por possuir mais densidade de biomassa, possui o menor pico de vazão. 

d) vegetação agrícola proporciona o mais demorado e o segundo maior pico de vazão. 

e) vegetação de floresta natural possui o menor pico de vazão. 
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5. Analise o mapa. 

 

A correlação entre o mapa e a hidrografia brasileira permite afirmar que:  

a) no Centro-Oeste, a presença da bacia do Parnaíba garante chuvas constantes ao longo do ano.    

b) na Amazônia, as águas provenientes das chuvas ficam contidas pelas barreiras naturais do 

Planalto Meridional.    

c) no sertão nordestino, os menores índices pluviométricos favorecem a concentração de rios 

intermitentes.    

d) na parcela oeste da região Sul, espera-se que os rios perenes sequem durante os meses de menor 

precipitação.    

e) na região Sudeste, a elevada média de precipitação anual é explicada pelos rios temporários que 

cortam a região.    
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6. Em meio à crise hídrica enfrentada pelo Espírito Santo, um projeto ambiental incentiva pequenos 

agricultores a adotarem medidas que ajudam a recuperar nascentes. A iniciativa faz parte do projeto 

Olhos D’Água, do fotógrafo Sebastião Salgado, que recuperou em sua propriedade uma área da Mata 

Atlântica e, por consequência, nascentes. Os beneficiados pelo projeto não sofreram muito com a seca: 

nascentes das fazendas estão cercadas com arame, o gado não chega perto, e mudas de árvores foram 

plantadas em volta. Até agora, mais de 1200 nascentes já estão protegidas com esse tipo de 

intervenção. 
Disponível em: g1.globo.com, 11/03/2015. Adaptado. 

O impacto da intervenção citada sobre a bacia hidrográfica local é a redução ao longo do ano da:  

a) área da várzea    

b) carga do aquífero    

c) oscilação da vazão    

d) taxa de infiltração 

e) área de captação   

 
 

7. O Brasil apresenta uma situação confortável, em termos globais, quanto aos recursos hídricos. A 

disponibilidade hídrica per capita, determinada a partir de valores totalizados para o País, indica uma 

situação satisfatória [...]. Entretanto, apesar desse aparente conforto, existe uma distribuição espacial 

desigual dos recursos hídricos no território brasileiro. [...] O conhecimento da distribuição espacial da 

precipitação e, consequentemente, o da oferta de água, é de fundamental importância para determinar 

o balanço hídrico nas bacias brasileiras.  

Disponível em: http://arquivos.ana.gov.br/institucional/spr/conjuntura/webSite_relatorioConjuntura/projeto/index.hml., p.37. 

Acesso em 09 set. 2014  

 

Sobre o uso, gestão e disponibilidade dos recursos hídricos no país, é possível afirmar.   

a) A disponibilidade espacial dos recursos hídricos pode variar em função da sazonalidade, haja vista 

a diferença da precipitação, segundo os meses do ano e as regiões brasileiras.     

b) A região hidrográfica do rio São Francisco tem como característica os maiores índices de 

precipitação do Brasil, enquanto na região hidrográfica da Amazônia são observados os menos 

índices de precipitação.     

c) Uma das características do sistema de abastecimento de água para consumo humano no Brasil é 

a preponderância do uso de aquíferos.     

d) Há uma forte relação entre cobertura vegetal e água, pois o desmatamento pode provocar a 

diminuição do escoamento superficial e redução da infiltração, o que pode alterar o ciclo 

hidrológico.     

e) Os problemas de abastecimento de água observados no Brasil são consequências de alterações 

da sazonalidade das chuvas causadas pelas mudanças climáticas globais, e do aumento da 

demanda. 
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8. A Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar estabelece as linhas de base a partir das quais 

passam a ser contados o mar territorial, a zona contígua, a zona econômica exclusiva e o limite exterior 

da plataforma continental, bem como os critérios para o delineamento do limite exterior da plataforma. 

Com base nessa Convenção, da qual o Brasil é signatário, o governo brasileiro propôs às Nações Unidas 

a ampliação do limite exterior de sua plataforma continental para até 350 milhas náuticas (648 km), o 

que resultaria em uma área total com cerca de 4.4 milhões de quilômetros quadrados, a qual vem sendo 

chamada pela Marinha do Brasil de “Amazônia Azul". 

 

 
Disponível em: www.marinha.mil.br. Acesso em 30/10/2014. Adaptado. 

 

Considerando o mapa e seus conhecimentos, 

a) explique a importância geoestratégica da delimitação de áreas/zonas marítimas para as nações 

litorâneas; 

b) identifique e explique duas razões da importância econômica da chamada Amazônia Azul para o 

Brasil. 
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9.  

 
Disponível em: www.bbc.com. Adaptado. 

a) O combate à poluição por plástico foi um dos principais problemas debatidos pela ONU em 2018. 

Mencione uma consequência da poluição dos oceanos por plástico e o país que mais tem 

contribuído para esse problema. 

b) Identifique os dois mecanismos responsáveis pela concentração de plásticos nos cinco giros 

oceânicos destacados. 

 

10. Os oceanos são grandes fontes de alimento pela riqueza de sua vida marinha, embora, nos últimos 

tempos, venham enfrentando problemas ambientais, provocados por ações humanas. Considere as 

seguintes afirmações sobre os problemas ambientais dos oceanos. 

I. As águas oceânicas recebem todos os produtos derivados de atividades industriais, mas suas 

grandes extensões reduzem a concentração dos poluentes, não oferecendo grandes riscos à fauna 

marinha. 

II. A pesca predatória, em escala industrial, retira do mar milhares de toneladas de peixes sem nenhum 

controle quanto à seleção das espécies e à época de reprodução de cada uma, o que pode levar 

cardumes inteiros ao desaparecimento. 

III. Os acidentes de manutenção nas plataformas de gás e petróleo são responsáveis pela maior parte 

das descargas de óleo nos oceanos. 

Quais estão corretas? 

a) Apenas I. 

b) Apenas II. 

c) Apenas III. 

d) Apenas II e III. 

e) I, II e III. 
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Gabarito 

 

1. D 

Sobre a III, o Aquífero Guarani fica no sul do Brasil e realmente é o de maior extensão superficial, porem 

em maior volume hídrico o aquífero Alter do Chão no norte do Brasil ganha. A gestão do Guarani passa 

também por Paraguai, Argentina e Uruguai. Sobre a V, o fenômeno da evapotranspiração necessita de 

água e umidade para correr, não sendo mais frequente em regiões semiáridas e secas.  

 

2. D 

A importância de considerar as bacias hidrográficas como unidades de gestão territorial é que considera 

a gestão integrada, uma vez que os usos a montante influenciam diretamente os usos a jusante, e a bacia 

pode estar em mais de um estado ou município, demandando a integração da gestão e planejamento. 

 

3. E 

Pelo elevado volume de água utilizado pela agricultura no Brasil muitas vezes as águas fluviais e dos 

lençóis freáticos utilizadas para a irrigação nem sempre são suficientes. A consequência disso é que os 

agricultores em busca de mais volumes de acabam interferindo diretamente nos cursos dos rios 

acarretando problemas socioambientais como erosão e sedimentação nos cursos fluviais. 

 

4. E 

Podemos definir pico de vazão como quantidade de água que passa por um determinado rio num período. 

Com esse conceito é possível aplicar isso na relação com a vegetação, visto que no local que possui a 

floresta nativa a água tende a infiltrar-se mais i para o subsolo, diminuindo consequentemente o pico de 

vazão. 

 

5. C 

O menor volume de chuvas no sertão, gera uma baixa estocagem de água nos lençóis freáticos, que por 

sua vez, nos períodos de estiagem, não alimenta as nascentes, criando os rios intermitentes. 

 

6. C 

O reflorestamento com espécies nativas, principalmente nas nascentes e ao longo de rios (Matas Ciliares) 

favoreceu a maior infiltração da água da chuva, alimentando os lençóis freáticos e aquíferos, levando a 

revitalização das nascentes, a conservação dos recursos hídricos, fazendo com que propriedades tenham 

maior volume de água, sendo menos afetadas por estiagens e crises hídricas. 

 

7. A 

A disponibilidade dos recursos hídricos é alterada pela sazonalidade, uma vez que no Brasil predomina 

um Verão chuvoso e um inverno mais seco.     
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8.  

a) A delimitação de áreas e zonas marítimas é importante para nações com litoral. Do ponto de vista 

geopolítico e militar, a soberania sobre os territórios e seus recursos é estratégica para o 

desenvolvimento nacional. Portanto, para o Brasil, é fundamental exercer influência no Atlântico Sul, 

inclusive para se contrapor à influência de outras potências na região, a exemplo do Reino Unido que 

controla diversos arquipélagos na região e integra a OTAN (Organização do Tratado do Atlântico 

Norte). 

b) A ampliação do limite exterior da plataforma continental resultando numa área chamada de • 

Amazônia Azul" devido a sua dimensão é fundamental, uma vez que garante a soberania brasileira 

em relação a recursos naturais importantes como petróleo, gás natural, sal e atividade pesqueira. A 

faixa litorânea também é importante no transporte de pessoas, turismo, transporte de cabotagem 

(entre portos no litoral) e transporte marítimo, principalmente no comércio exterior (exportações e 

importações). 

 

9.  

a) Uma consequência é a diminuição da biodiversidade nos oceanos, uma vez que muitas espécies de 

peixes, baleias, tartarugas marinhas ingerem grandes quantidades desses resíduos, podendo morrer 

precocemente. O mapa indica que a China é o país que gera as maiores quantidades desses resíduos, 

que mal administrados vão parar nos oceanos. 

b) A ação das correntes marinhas e o regime de ventos podem ser citados como mecanismos 

responsáveis pela concentração de plástico. 

 

10. D 

O item incorreto é o I, visto que as atividades industriais e agrícolas impactam gravemente os oceanos. A 

poluição e contaminação reduz a biodiversidade litorânea e em alto mar. Muitas espécies são sensíveis 

a quaisquer mudanças na composição química da água. 

 


