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Expedição 05 Percurso 19 – Região 
Nordeste: O Sertão. 

7º ANO – GEOGRAFIA – HÉRCULES NUNES 

 
Semana 29 – Gabarito 

 
01. A localização geográfica das principais áreas irrigadas à montante da sequência de quedas d’água no 

Rio São Francisco, onde estão situadas as usinas de Paulo Afonso I, II, III e IV, Moxotó, Itaparica e 
Xingó, faz com que a expansão da irrigação, que demanda cada vez mais água, esteja competindo 
com a geração de energia. O aumento da área irrigada no vale, conjugada com a demanda de água 
para a transposição, pode vir a comprometer a vazão mínima necessária para a geração de energia. 

 
02. Entre as principais críticas dos movimentos ambientalistas contra o projeto da transposição temos: 

existem soluções menos custosas e mais sustentáveis para sanar o problema da falta de água no 
semiárido, como a construção de poços e cisternas; o regime fluvial e a vazão do Rio São Francisco 
já estão bastante comprometidos pelo desmatamento em suas cabeceiras e de seus formadores e a 
transposição seria um golpe mortal na vida do rio; a transposição comprometeria a vazão do rio a 
jusante, aumentando a salinidade em sua foz, o que afeta a vida nos manguezais; a transferência 
das águas do São Francisco, com os seres vivos que nela vivem, para os rios do Nordeste 
Setentrional, poderia afetar seriamente os ecossistemas fluviais do semiárido.  

 
03. Os rios, para serem perenes, dependem da alimentação pelas águas da chuva e da alimentação 

pelas águas subterrâneas. Durante as estações do ano de menor precipitação pluviométrica, a 
alimentação por água subterrânea garante a perenidade dos rios. 

 
04. A elevada taxa de evaporação existente no sertão cearense, ditada pelas elevadas temperaturas 

médias mensais, reduz drasticamente a quantidade de água doce existente nos reservatórios 
naturais superficiais (rios, lagoas, açudes). Os índices reduzidos e irregulares das precipitações 
demarcam a existência de uma longa estação seca, durante a qual a ação da evaporação é ainda 
mais significativa em termos de redução dos espelhos d’água superficiais. 

 


