Ciclo Hidrol�ico

<font color="#004080"><font color="#ff0000"><strong>Ciclo hidrol�ico</strong></font>
<p>Chamamos de ciclo hidrol�ico, ou ciclo da �ua, �constante mudan� de estado da �ua na
natureza. O grande motor deste ciclo �o calor irradiado pelo sol.</p><p>Devido � diferentes e
particulares condi�es clim�icas, em nosso planeta a �ua pode ser encontrada, em seus v�ios
estados: s�ido, l�uido e gasoso.</p><img src="images/Ciclo_da_Agua.jpg" border="0" alt="Ciclo da
�ua" width="520" height="350" align="absMiddle" /> <p>A permanente mudan� de estado f�ico
da �ua, isto � o ciclo hidrol�ico, �a base da exist�cia da eros� da superf�ie terrestre. N� fossem as
for�s tect�icas, que agem no sentido de criar montanhas, hoje a Terra seria um planeta
uniformemente recoberto por uma camada de 3km de �ua salgada.</p><p>Em seu incessante
movimento na atmosfera e nas camadas mais superficiais da crosta, a �ua pode percorrer desde o
mais simples at�o mais complexo dos caminhos.</p><p>Quando uma chuva cai, uma parte da �ua
se infiltra atrav� dos espa�s que encontra no solo e nas rochas. Pela a�o da for� da gravidade esta
�ua vai se infiltrando at�n� encontrar mais espa�s, come�ndo ent� a se movimentar
horizontalmente em dire�o � �eas de baixa press�.</p><p>A �nica for� que se op� a este
movimento �a for� de ades� das mol�ulas d��ua � superf�ies dos gr�s ou das rochas por onde
penetra.</p><p>A �ua da chuva que n� se infiltra, escorre sobre a superf�ie em dire�o � �eas
mais baixas, indo alimentar diretamente os riachos, rios, mares, oceanos e lagos.</p><p>Em
regi�s suficientemente frias, como nas grandes altitudes e baixas latitudes (calotas polares), esta
�ua pode se acumular na forma de gelo, onde poder�ficar imobilizada por milh�s de anos.</p><p>O
caminho subterr�eo das �uas �o mais lento de todos. A �ua de uma chuva que n� se infiltrou levar
poucos dias para percorrer muitos e muitos quil�etros. J�a �ua subterr�ea poder�levar dias para
percorrer poucos metros. Havendo oportunidade esta �ua poder�voltar �superf�ie, atrav� das
fontes, indo se somar � �uas superficiais, ou ent�, voltar a se infiltrar novamente.</p><p>A
vegeta�o tem um papel importante neste ciclo, pois uma parte da �ua que cai �absorvida pelas
ra�es e acaba voltando �atmosfera pela transpira�o ou pela simples e direta evapora�o
(evapotranspira�o).</p><hr class="system-pagebreak" title="Tabela" /><font
color="#004080"><p>Veja agora a distribui�o da �ua na terra:</p><br /><br /><br /><br
/><table border="3" style="width: 100%; color: #004080; height: 100%; text-align: center"
bgcolor="#ffff00" bordercolor="#ff0000"><font color="#ff0000"><strong>** Distribui�o da �ua na
Terra ** </strong></font><tr><td>Tipo </td><td>Ocorr�cia </td><td>Volumes<br />(km3)
</td></tr><tr><td>�ua doce superficial </td><td>Rios<br />Lagos </td><td>1.250<br
/>125.000 </td></tr><tr><td>�ua doce subterr�ea </td><td>Umidade do solo<br />At�800
metros<br />Abaixo de 800 metros </td><td>67.000<br />4.164.000<br
/>4.164.000</td></tr><tr><td>�ua doce s�ida<br />(gelo) </td><td>Geleiras e Glaciais
</td><td>29.200.000 </td></tr><tr><td>�ua salgada </td><td>Oceanos<br />Lagos e mares
salinos </td><td>1.320.000.000<br />105.000 </td></tr><tr><td>Vapor de �ua
</td><td>Atmosfera </td><td>12.900 </td></tr><tr><td colspan="2">Total
</td><td>1.360.000.000 </td></tr></table><hr class="system-pagebreak" title="Observar"
/><font color="#004080"><p>Observa-se no quadro acima que, de toda a �ua existente no
planeta Terra, somente 2,7% ��ua doce.</p><p>Pode-se tamb� verificar que de toda a �ua doce
dispon�el para uso da humanidade, cerca de 98% est�na forma de �ua subterr�ea.</p><p>Da �ua
que se precipita sobre as �eas continentais, calcula-se que a maior parte (60 a 70%) se infiltra.
V�se, portanto, que a parcela que escoa diretamente para os riachos e rios �pequena (30 a 40%).
esta �ua que se infiltra, que mant� os rios fluindo o ano todo, mesmo quando fica muito tempo sem
chover. Quando diminui a infiltra�o, necessariamente aumenta o escoamento superficial das �uas
das chuvas.</p><p>A infiltra�o �importante, portanto, para regularizar a vaz� dos rios,
distribuindo-a ao longo de todo o ano, evitando, assim, os fluxos repentinos, que provocam
inunda�es.</p><p>N� adianta culpar a natureza. Esta rela�o, entre a quantidade de �ua que se
precipita na forma de chuva, a quantidade que se infiltra, a que tem escoamento superficial
imediato, e a que volta para a atmosfera, na forma de vapor, constitui uma verdade da qual n�
podemos escapar. As cidades s� aglomerados, onde grande parte do solo �impermeabilizado, e a
conseq��cia l�ica disto �o aumento de �ua que escoa, provocando inunda�es das �eas baixas. Se
estiver correta as previs�s de que est�havendo um aquecimento global, e de que este levar�ao
aumento das chuvas, �de se esperar um agravamento do problema de inunda�es nos pa�es
tropicais.</p><hr class="system-pagebreak" title="Gr�ico" /><font color="#004080"><img
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