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Bacia do Tocantins-Araguaia

Bacia Hidrográfica do Tocantins-Araguaia: é a maior
bacia de drenagem exclusivamente brasileira (767.059
quilômetros quadrados). Os principais rios são o
Tocantins, que nasce em Goiás e desemboca na foz do
rio Amazonas; e o rio Araguaia, que nasce na divisa de
Goiás com Mato Grosso e se junta ao rio Tocantins na
porção norte do estado do Tocantins.

A usina de Tucuruí, foi construída com o objetivo de fornecer energia para 
os grande projetos de exploração da região norte. Sofre com o processo de 

apodrecimento da floresta no fundo do lago.  
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Bacia do São Francisco

Bacia Hidrográfica do São Francisco: com
aproximadamente 640 mil quilômetros
quadrados, essa bacia hidrográfica tem como
principal rio o São Francisco, que nasce na
Serra da Canastra (MG) e percorre os
estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas e
Sergipe até a foz, na divisa entre esses dois
últimos estados.

Principais hidrelétricas: Três Marias, Sobradinho e Paulo Afonso.

4



5



6



7



02- Com cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados, essa é a maior bacia
hidrográfica do mundo, compreendendo porções dos territórios do Peru,
Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Bolívia e Brasil. Possui grande potencial
de navegação, e seus rios principais são: Huallaga, Napo, Xingu, Negro, entre
tantos outros.

Essas características são da bacia hidrográfica:

a) São Francisco

b) Tocantins-Araguaia

c) Parnaíba

d) Amazônica

e) Paraná
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03- O mapa está destacando uma das
principais bacias hidrográficas do Brasil.
Marque a alternativa que corresponde a essa
bacia de drenagem.

a) Bacia Hidrográfica do São Francisco

b) Bacia Hidrográfica do Atlântico Leste

c) Bacia Hidrográfica do Paraná

d) Bacia Hidrográfica Amazônicae)

e) Bacia Hidrográfica do Tocantins-Araguaia
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Bacia Platina

• Trata-se da Bacia mais importante do
ponto de vista da atividade
econômica.

• Formada por três bacias menores:
Uruguai, Paraguai e Paraná.

• O rio Paraná apresenta 4200 km de
extensão.
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Bacia do Paraná

Bacia Hidrográfica do Paraná: essa é a
principal porção da bacia Platina
(compreende os países da Argentina, Bolívia,
Brasil, Paraguai e Uruguai). No Brasil, a bacia
hidrográfica do Paraná possui 879.860
quilômetros quadrados, apresentando rios de
planalto e encachoeirados, características
elementares para a construção de usinas
hidrelétricas: Furnas, Água Vermelha, São
Simão, Capivari, Itaipu (a maior usina do
mundo), entre tantas outras.

Grande potencial perdido em relação ao transporte hidroviário, em função 
da construção de usinas sem eclusas.
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Bacia do Paraguai

Bacia Hidrográfica do Paraguai: no Brasil,
essa bacia hidrográfica está presente nos
estados de Mato Grosso e Mato Grosso do
Sul, englobando uma área de 361.350
quilômetros quadrados. Tem como
principal rio o Paraguai, que nasce na
Chapada dos Parecis (MT). Possui grande
potencial para a navegação.

Grande problema ambiental para o pantanal, ligado ao projeto de 
aprofundamento da calha do rio Paraguai.
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Bacia do Uruguai

Bacia Hidrográfica do Uruguai: é
composta pela junção dos rios Peixe e
Pelotas. Com área de 174.612 quilômetros
quadrados, essa bacia hidrográfica está
presente nos estados do Rio Grande do Sul
e Santa Catarina. Possui grande potencial
hidrelétrico, além de ser importante para a
irrigação nas atividades agrícolas da
região.

18



Bacia do Rio Parnaíba

Bacia Hidrográfica do Parnaíba : está
presente nos estados do Piauí, Maranhão e
na porção extremo oeste do Ceará,
totalizando uma área de 344.112
quilômetros quadrados.

A vazão média de água da Bacia do
Parnaíba responde por apenas 0,5% do
total do país. Portanto, a disponibilidade de
água é relativamente pequena. Porém, é
importante ressaltar que essa região possui
grandes aquíferos (reservatórios de águas
subterrâneas), que, se explorados, podem
fornecer água para a população.
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04- Leia as afirmativas abaixo sobre a hidrografia brasileira:

I. É a maior das três bacias que formam a Bacia Platina, pois possui 891.309 km2, o que corresponde a 

10,4% da área do território brasileiro.

II. Possui a maior potência instalada de energia elétrica, destacando-se algumas grandes usinas.

III. Em virtude de suas quedas d'água, a navegação é difícil. Entretanto, com a instalação de usinas 

hidrelétricas, muitas delas já possuem eclusas para permitir a navegação.

Estas características referem-se à bacia do:

a) Uruguai

b) São Francisco

c) Paraná

d) Paraguai

e) Amazonas
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05- Uma bacia hidrográfica representa toda a área em que há uma mesma
drenagem de água, envolvendo sempre um rio principal e os seus afluentes e
subafluentes, que, juntos, formam uma rede hidrográfica. A consideração
principal para distinguir ou “separar” uma bacia hidrográfica da outra é:

a) a extensão do rio principal

b) o limite entre os divisores de água

c) a hierarquia que compõe a rede hídrica

d) a quantidade de chuvas e suas direções

e) as oscilações nas formas de relevo
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