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ATIVIDADES GEOGRAFIA 8º ANO 

 

1º ATIVIDADE: 

 

GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS NA AMÉRICA LATINA 

 

   Pode-se afirmar que a América Latina é privilegiada no que se refere à abundância de recursos hídricos, pois 

em seu território estão presentes algumas das principais bacias hidrográficas do mundo, como as dos rios 

Amazonas, Orinoco e da Prata, demonstradas no mapa ao lado. Os países dessa região enfrentam muitos 

desafios relacionados à gestão desse recurso. 

   Entre os principais desafios, os países que fazem parte da mesma bacia hidrográfica têm de considerá-la como 

um sistema físico único e dinâmico, e não de forma fragmentada, isto é, apenas como parte do território de cada 

país. 

   Impactos ambientais, como a contaminação dos rios em um determinado ponto, a montante, podem atravessar 

os limites internacionais e prejudicar as populações de locais à jusante.  

Leia a reportagem 

 

 

Derramamento de óleo ameaça rios na Amazônia 
 

   Vazamentos de petróleo em grandes proporções na Amazônia peruana, desde janeiro, disparam um alerta para 
os impactos negativos aos rios e à população. O óleo atingiu os rios Chiriaco e Morona, no Noroeste do país, 
prejudicando comunidades 
ribeirinhas e indígenas. 
   [...] 
   “Não importa muito onde a gente tenha um desafio ambiental. Ainda que esse acidente esteja correndo no Peru 
ele vai afetar o ambiente como um todo”, afirmou. 
   [...] 
   No final do mês passado, o governo peruano decretou situação de emergência em 16 comunidades amazônicas 
por causa do vazamento de petróleo nos rios que são fornecedores de água potável. 
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Copiar e responder no caderno de Geografia 

 

1) Como é possível avaliar a América Latina, no que se refere à disponibilidade de água doce? 
 

2) Na sua opinião, como deve ser realizada a gestão das bacias hidrográficas quando estão inseridas em países 

diferentes? 

 

3) De acordo com a reportagem apresentada, como um impacto local no meio ambiente pode se tornar regional 

ou global? 

 

 


