
Questões – hidrografia

1.  As  marés  são  movimentos  periódicos  de
elevação  e  abaixamento  dos  oceanos  e  mares
provocados pela ação gravitacional da Lua e do
Sol sobre a Terra. A figura abaixo representa os
momentos de ocorrência de marés de sizígia e de
marés  de  quadratura.  Observe  a  figura  e
responda às questões.
a) Em que condições ocorrem marés de sizígia e
marés de quadratura, e que consequências essas
condições têm para a amplitude de marés?
b)  Indique  duas  formas  geomorfológicas  que
podem ser influenciadas pelas marés nas zonas
costeiras.

2. A Política Estadual de Recursos Hídricos, a partir de 1991, determina, para o Estado de São Paulo, a Bacia
Hidrográfica  como unidade  físico-territorial  de  planejamento,  tendo  os  Comitês  de  Bacias  como os  órgãos
gestores. Considerando esta afirmação, responda:
a) O que é uma bacia hidrográfica? Que elementos topográficos compõem uma bacia?
b) Aponte dois tipos de conflitos de uso da água numa unidade de bacia hidrográfica.

3. A água utilizada para os mais diversos fins não provém apenas dos reservatórios aquáticos que se podem ver
(rios,  lagos,  lagoas,  etc.),  mas  também  fazem  parte  dos  recursos  hídricos  os  aquíferos,  importantes
reservatórios subterrâneos que são responsáveis pelo armazenamento da maior parte da água doce disponível
para o consumo humano. No Estado de São Paulo, por exemplo, os aquíferos têm importância significativa, pois
abastecem quase metade do território estadual. (Adaptado de As águas subterrâneas do Estado de São Paulo.
Governo do Estado de São Paulo, Secretaria do Meio Ambiente. São Paulo: Instituto Geológico, 2012, p. 5.)
a) O que é um aquífero e qual o seu processo natural de formação?
b) Explique como as águas superficiais (rios, lagos, lagoas, etc.) relacionam-se com as águas dos aquíferos e
aponte um tipo de atividade econômica que faz intenso uso das águas do Aquífero Guarani, especialmente nos
períodos de estiagem.

4.  As  correntes  marítimas  são extensas  porções  de
água  que  se  deslocam  superficialmente  pelos
oceanos.  Constituem  um  dos  fatores  do  clima,  ou
seja,  exercem uma influência no comportamento da
temperatura  e  no  regime  de  chuvas  das  regiões
costeiras.  Observe  no  mapa  as  principais  correntes
marítimas do planeta.
Explique a relação entre as correntes marítimas e as
áreas de ocorrência de desertos litorâneos e aponte a
influência da corrente do Golfo no clima da Europa
Ocidental.

5. Um corpo de água ou corpo hídrico é a denominação
genérica  dada  aos  rios,  lagos,  lagoas  e  baías.  Um
problema que atinge inúmeros corpos hídricos no estado
do Rio de Janeiro é a má qualidade de suas águas. Com
base  na  análise  do  mapa,  identifique  o  corpo  hídrico
fluminense  com o pior  índice de qualidade  da  água e
indique  uma  fonte  poluidora  que  contribui  de  forma
significativa  para  sua  degradação.  Aponte,  ainda,  dois
usos da água que sofrem impactos negativos em função
da degradação na qualidade da água.



6. Com base no mapa ao lado e nos conhecimentos sobre a bacia hidrográfica
do Rio São Francisco, ou do “Velho Chico”, como é conhecido, responda aos
itens a seguir.

a) Descreva duas características físicas que conferem importância econômica
e social a esse contexto geográfico.
b) Cite uma das problemáticas ambientais e analise suas implicações para os
diferentes usuários do “Velho Chico”.

7. Analise o mapa, a foto e leia os textos a seguir.

a)  O  Brasil  apresenta  um cenário  hídrico  privilegiado.  Dispõe  de  um dos  maiores  complexos  hidrográficos
superficiais, com aproximadamente 8% de toda água doce que está na superfície do planeta, e subterrâneos,
como os aquíferos Guarani e Alter do Chão, conforme o mapa ao lado. Possui a maior bacia fluvial do mundo, a
Amazônica. Somente o rio Amazonas deságua no mar um quinto de toda a água doce que é despejada nos
oceanos; apesar da abundância desse recurso natural no cenário hídrico brasileiro, os órgãos governamentais e
não governamentais têm intensificado sua preocupação com relação à sua qualidade e quantidade. Aponte três
motivos dessa preocupação e enumere três ações que poderiam ser implantadas para assegurar a qualidade e a
quantidade da água destinada ao abastecimento da sociedade e dos ecossistemas naturais.
b)  A  foto  e  a  manchete  do jornal,  a  seguir,  apresentam a ocorrência  de enchentes nos últimos anos  em
Londrina. Cite três alterações ambientais causadas pelo processo de urbanização sobre o solo de uma bacia
hidrográfica.


