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Expedição 05 Percurso 19 – Região 
Nordeste: O Sertão. 

7º ANO – GEOGRAFIA – HÉRCULES NUNES 

 
Semana 29 – Atividades 

 
Com base no texto, mapa, no mapa e nos conhecimentos sobre o rio São Francisco, responda 
as questões de 01 e 02. 
 

As Águas do São Francisco 
 

O rio São Francisco é a principal fonte de água para irrigação e geração de energia no Nordeste 
brasileiro. Ele atravessa a zona semiárida, que vem apresentando um acelerado processo de crescimento 
urbano, em função da migração campo-cidade provocada pela crise do complexo gado-algodão-lavouras 
alimentares. 
 

 
 

Nos dias atuais, o “Velho Chico” – denominação cunhada pelos ribeirinhos – está no centro das 
atenções devido ao projeto de transposição de suas águas para as bacias hidrográficas do Sertão 
Setentrional. Esse projeto é considerado, por muitos, a melhor alternativa para minimizar o problema da 
vulnerabilidade climática e da tensão social no Nordeste Semi-árido. 
 
Questão 01 
 

Explique as razões para o conflito entre o uso das águas para irrigação e o seu aproveitamento na 
geração de energia elétrica no vale do São Francisco. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Questão 02 
 

Apresente uma crítica feita pelos movimentos ambientalistas à transposição de águas do São Francisco 
para as bacias do Nordeste Setentrional. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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Leia o texto a seguir e responda as questões 03 e 04. 
 

Apesar de 75% da superfície do planeta ser recoberta por massas líquidas, a água doce não 
representa mais que 3% desse total, sendo encontrada em rios, lagos, reservatórios subterrâneos, 
atmosfera, geleiras e calotas polares. Esse percentual de água doce, mesmo relativamente reduzido, é 
responsável por uma parcela significativa da dinâmica natural da superfície terrestre. As questões a 
seguir tratam de processos naturais dos quais a água doce participa. 
 
Questão 03 
 

Cite dois fatores responsáveis pela perenidade dos rios. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Questão 04 
 

Mencione dois elementos do clima responsáveis pela reduzida disponibilidade de água doce superficial na 
Região Nordeste do Brasil. 
 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 


