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ECONHECER OS RECURSOS 
HÍDRICOS DO BRASIL 



Refere-se à troca contínua de água na hidrosfera, entre a atmosfera, a água do
solo, águas superficiais, subterrâneas e das plantas.

Etapas:

 Evaporação: dos oceanos e outros corpos d'água no ar e transpiração das
plantas terrestres e animais para o ar.

 Condensação: formação de nuvens nas área mais elevadas da troposfera.

 Saturação: é a etapa em que as nuvem estão com a máxima umidade relativa
do ar

 Precipitação: pela condensação do vapor de água do ar e caindo para a terra
ou no mar.
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Oceano: É um corpo principal da água 
salina, e um componente principal da 
hidrosfera. Aproximadamente 71% da 

superfície de Terra (uma área de uns 361 
milhões de quilômetros quadrados) é 

coberta pelo oceano, um corpo de água 
contínuo que geralmente é dividido em 

diversos oceanos principais e mares 
menores. 
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Lagos: São depressões naturais na superfície da Terra que contêm
permanentemente uma quantidade variável de água. Essa água pode ser
proveniente da chuva, duma nascente local, ou de curso de água, como rios e
glaciares geleiras que deságuem nessa depressão.
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O Lençol Subterrâneo: É a água 
acumulada no subsolo devido a 

infiltração das precipitações. Ocorre 
principalmente em terrenos 

sedimentares. O lençol subterrâneo 
é dividido em Freático e cativo.
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O rio: É uma corrente natural 
de água que flui com 

continuidade (curso de água). 
Possui um caudal considerável 
e desemboca no mar, num lago 

ou noutro rio, e em tal caso 
denomina-se afluente. Podem 

apresentar várias redes de 
drenagem. 
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Afluente: é o nome dado aos rios menores que deságuam em rios
principais.

Confluência: Termo que define a junção de dois ou mais rios ou
ainda a convergência para um determinado ponto.

Foz: é o local onde deságua um rio, podendo dar-se em outro rio, em
um lago ou no oceano.

Jusante: é qualquer ponto ou seção do rio que se localize depois
(isto é, em direção à foz) de um outro ponto referencial fixado.
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