
Respostas – hidrografia

1.
a) As marés de sizígia ocorrem quando Lua, Terra e Sol estão alinhados (luas Nova
e Cheia), enquanto nas marés de quadratura esse alinhamento não ocorre (luas
Crescente e Minguante). As marés de sizígia apresentam maior amplitude; já nas
marés de quadratura as amplitudes são menores.
b) Diversas formas geomorfológicas podem ser afetadas pela oscilação das marés.
Entre  elas  podemos  citar  as  falésias  e  a  as  planícies  marinhas,  que  podem
apresentar deltas, ilhas cobertas e descobertas pela maré e as praias.

2.
a) Uma bacia corresponde à área de captação de água superficial e subsuperficial
para um canal principal e seus afluentes; portanto, é uma área drenada por uma
rede  hidrográfica.  Os  elementos  topográficos  que  compõem  a  bacia  são:
topos/divisores  de  água,  vertentes,  fundo  de  vale,  rio,  montanhas,  planaltos,
planícies.
b) Exploração da água e redução do volume de águas disponível; poluição de um
rio em uma cidade e problemas decorrentes  dos  diferentes  usos  a  jusante do
canal;  construção  de  hidrelétricas,  com  a  formação  de  lagos  e  remoção  da
população ribeirinha.

3.
a)  Aquífero  é  um  grande  reservatório  subterrâneo  de  água  caracterizado  por
camadas  ou  formações  geológicas  permeáveis.  Sua  formação  se  dá  pela
penetração ou infiltração das águas das chuvas em rochas predominantemente
sedimentares,  que são permeáveis.  A  água infiltra  pelos  poros  das  rochas  até
encontrar uma camada de rocha de baixa permeabilidade (como argila, folhelho,
rocha  ígnea,  etc.).  Contudo,  também  se  pode  falar  em  aquífero  fissural  ou
fraturado, que é aquele caracterizado pela infiltração das águas em fissuras ou
fraturas de rochas cristalinas.
b) A água infiltrada nas rochas retorna para córregos, rios, lagos e lagoas. Esse
afloramento ocorre  por  meio  de nascentes  ou minas,  que aparecem em locais
onde houve saturação de água nos interstícios dos grãos das rochas sedimentares
ou  em áreas  onde  ocorre  o  afloramento  das  rochas  cristalinas  impermeáveis.
Nessas  condições,  a  água,  aproveitando-se das  condições  de relevo,  brota  em
direção às áreas mais baixas. O que chamamos de “áreas de descarga” são locais
onde a água sai do aquífero. Essas águas são fundamentais para a irrigação na
agricultura.

4. As correntes marítimas frias causam queda de temperatura nas áreas litorâneas,
o que provoca chuvas no oceano e a diminuição da evaporação. Dessa forma, as
massas de ar atingem o continente sem umidade e originam desertos costeiros. Já
a  corrente  do  Golfo,  por  ser  quente,  contribui  para  elevar  as  temperaturas



oceânicas, o que contribui para amenizar as temperaturas do ar atmosférico e para
diminuir  a  amplitude  térmica  anual  na  Europa  Ocidental.  Esse  efeito  também
impede  o  congelamento  do  Mar  do  Norte  favorecendo  o  transporte  marítimo
regional.

5. A demanda por água é crescente em todas as partes do planeta, por ser um
recurso vital para as sociedades e para as economias e pela multiplicidade de usos
que  esse  recurso  oferece.  No  entanto,  atividades  humanas  podem  reduzir
significativamente os estoques de água tanto em nível regional como mundial, a
partir de ações poluidoras de diferentes naturezas. No estado do Rio de Janeiro, o
corpo hídrico mais afetado por poluição é a Baía de Guanabara, em função de
fontes poluidoras como esgotos industriais, esgotos domésticos e resíduos sólidos
urbanos.  Destaque-se  que  vários  são  os  usos  da  água  que  sofrem  impactos
negativos  devido  à  poluição  dos  recursos  hídricos.  Alguns  exemplos  são  lazer,
irrigação,  diluição  de  efluentes,  abastecimento  industrial,  abastecimento
doméstico,  dessedentação  de  animais,  atendimento  médico-hospitalar,  dentre
outros.

6.
a) A extensão da bacia, com cerca de 2,8 mil quilômetros que percorrem cinco
Estados brasileiros, em especial os nordestinos, justifica a enorme importância de
suas  águas  tanto  para  os  ribeirinhos  que  vivem  ao  seu  redor  como  para  a
população em geral. A bacia é margeada por diferentes biomas (floresta atlântica,
cerrado,  caatinga,  costeiros e insulares),  o que proporciona grande diversidade
ambiental. Pelo potencial econômico, possibilita a realização de várias atividades
agrícolas,  condições  de irrigação de áreas  próximas  e distantes.  Além disso,  é
fonte de abastecimento energético, abrigando usinas, como as de Paulo Afonso,
Três Marias e Sobradinho.
b) Com a construção das barragens, foi preciso remover e reassentar centenas de
famílias  em  vilas,  sem  contar  a  área  das  moradias,  as  quais  perderam  sua
capacidade produtiva  por  se distanciar  do  rio.  Os  grupos  que vivem da  pesca
artesanal  também  são  prejudicados  tanto  pela  barragem  quanto  pela
contaminação das águas, gerando uma série de conflitos em torno do uso e da
posse do rio. Grupos populacionais de diversos municípios da bacia sofrem com a
poluição,  causada  por  atividades  industriais  de  mineração  e  siderurgia,  pelo
despejo de esgotos de diversos municípios etc.

7.
a) Entre os motivos da preocupação em relação à qualidade e quantidade da água
estão: a sua contaminação pelo uso de agrotóxicos, a contaminação por esgotos
não tratados e por produtos químicos industriais. Dentre as ações que poderiam
ser  implantadas  destacam-se  o  efetivo  controle  e  fiscalização  do  uso  de
agrotóxicos e dos produtos químicos utilizados pela indústria, consumidos e não
consumidos  pela  sociedade;  a  ampliação  de  medidas  e  da  infraestrutura  de



saneamento visando melhorar o processo de descontaminação do tratamento de
esgoto  domiciliar  e  industrial  (poluição);  e  a  utilização  racional  da  água  dos
aquíferos, visando à sua preservação; além da reconstituição das matas ciliares
dos cursos hídricos.
b) Entre as alterações ambientais causadas pela sociedade no solo urbano estão o
desmatamento, o aumento das áreas impermeabilizadas  e o assoreamento dos
cursos hídricos.


