
 

 

Tarefa 9 professor Carlos 
 

Frente C 
Conteúdo: Módulos C04 e C05 

 
Resolução 
 
01. Imagem 1: Retilíneo 

Imagem 2: anastomosado 
Imagem 3: meandrante 
Imagem 4: entrelaçado 
Os canais anastomosados, meandrantes, entrelaçados se formam em terrenos sedimentares (planícies). 

 
02. O Brasil é um país riquíssimo em águas devido a sua grande extensão territorial,  possui um regime pluvial 

intenso, ou seja, composto por um clima tropical e parte equatorial (extremamente chuvoso), e solos 
porosos (boa absorção e infiltração de água). 

 
03. A escassez de água no Brasil é devido o seu mau uso (desperdício, contaminação); má distribuição natural 

da água (excesso de água e baixa densidade demográfica); má gestão dos recursos hídricos (ANA); uma 
questão social. 

 
04. Grandes bacias: Bacia Amazônica, Tocantins-Araguaia, do São Francisco, Bacia do Paraguai, Uruguai, 

Paraná. 
Bacias secundárias: Atlântico Sul, Sudeste, Leste, Parnaíba, Atlântico Nordeste Ocidental e Oriental. 

 
05. As bacias brasileiras internacionais são aquelas que são alimentadas por rios de outros países ou que os 

rios brasileiros alimentam outros países.  
Ex:  
Bacia Amazônica: Alimentada por águas que nascem na Cordilheira dos Antes (Rio Solimões). 
Bacia Platina (composta pelos Rios Paraná, Paraguai e Uruguai). Esses rios vão desaguar nos países 
vizinhos (Paraguai, Uruguai, Argentina). 

 
06. O Rio Amazonas é considerado o rio mais volumoso do mundo devido o seu regime pluvial. Ele se encontra 

em uma área equatorial, ou seja, riquíssima em chuvas. Outro fator marcante é o conjunto de afluentes 
que ele possui (aproximadamente mil afluentes). O Rio Amazonas é muito extenso por nascer no Peru, na 
Cordilheira dos Andes e desaguar no Oceano Atlântico (foz). 

 
07. O Rio Amazonas no território brasileiro possui inúmeros afluentes, tais como: Javari, Juruá, Purus, Madeira, 

Tapajós e Xingu, Japurá, Negro, Trombetas e Jari e outros. 
 
08. Usina de Belo Monte, rio Xingu, Balbina, no rio Uatumã, Tucuruí, no Rio Tocantins. 
 
09. O Rio Araguaia é o maior afluente do Rio Tocantins. A foz do Rio Tocantins se encontra na Baía de Marajó. 
 
10. O Rio Araguaia-Tocantins possui um grande potencial hidrelétrico: Tucuruí, Serra da Mesa, Lajeado, 

Estreito. Apesar de ser um rio de planalto possui uma grande importância no transporte de pessoas e 
mercadorias. (uso de eclusas).  

 
 
 
 
 


