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Rio Danúbio
O rio Danúbio possui 2850 quilômetros quadrados
de extensão até desaguar no mar negro. Também
é muito conhecido pelo seu alto potencial de
navegação. Sua nascente está localizada na
Floresta Negra, em território alemão. Os países
que fazem parte da bacia do Danúbio são:
Alemanha, Eslováquia, Croácia, Bulgária, Moldóvia,
Áustria, Hungria, Servia, Romênia e Ucrânia. Suas
águas são importantes fontes de renda, uma vez
que percorre diversas áreas de elevados níveis
industriais e também importantes centros urbanos.
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/rio-danubio.htm

Rio Reno

O rio Reno nasce nos Alpes suíços e deságua no mar do
Norte. Ele tem aproximadamente 1.230 quilômetros de
comprimento. Atravessa, de sul a norte, a Suíça, a
Áustria, a França, a Alemanha e os Países Baixos, além do
pequeno Liechtenstein, todos eles países da Europa
ocidental.
É uma das vias fluviais mais movimentadas da Europa,
utilizada por regiões densamente povoadas, em que há
muitos recursos naturais e muitas indústrias. O rio
também é conhecido por sua paisagem acidentada e por
seus monumentos históricos.
https://escola.britannica.com.br/levels/fundamental/article/rio-R
eno/483509

Rio Volga

Símbolo da Rússia e maior rio da Europa, o Volga
adquiriu enorme importância econômica.
Ele nasce nas colinas de Valdai, a 228m de altitude, a
noroeste de Moscou. Ao fim de um percurso de 3.530km,
desemboca no mar Cáspio. Sua bacia estende-se das
colinas de Valdai e da Rússia central, no oeste, até os
montes Urais, no leste, num total de 1.380.000km2.
Nessa região reside a maior parte da população do país.
O rio permanece gelado durante parte do inverno. No
degelo aumenta de volume, embora o fluxo seja
regulado pelas barragens construídas entre 1937 e 1960,
que alimentam também as usinas hidrelétricas de
Saratov, Volgogrado, Samara, Kazan, Nijni Novgorod e
Ribinsk. O Volga e setenta afluentes são navegáveis e
constituem uma das maiores redes de transporte fluvial
do mundo.
https://biomania.com.br/artigo/rio-volga

Rio Sena
O Sena devido a seu leito pouco acidentado, é uma
importante via de transporte, que serve à capital da
França há séculos. Segundo rio da França em extensão
depois do Loire, o Sena nasce no planalto de Langres a
471m de altitude e trinta quilômetros a oeste de Dijon.
Percorre 780km na direção noroeste até desembocar no
canal da Mancha, num estuário de dez quilômetros de
comprimento. Sua bacia ocupa uma área de 78.700km2,
correspondente a um sétimo do território da França.
Desde a Idade Média o Sena tem sido o rio de Paris por
excelência. A bacia de Paris, onde nasceu o reino francês,
permanece como centro econômico, político e cultural da
França e, em muitos aspectos, da Europa.
O rio, especialmente no curso inferior, é uma das
principais rotas hidroviárias da França, por onde se
transportam principalmente materiais de construção e
derivados de petróleo.
https://biomania.com.br/artigo/rio-sena
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Rio Zambeze
O rio Zambeze tem um total de 2.750 km de
comprimento, o Zambeze nasce na Zâmbia, a 30 km da
fronteira com Angola. Entra em território angolano no
Cazombo e sai a sul do Lumbala-Caquengue, sempre no
município do Alto Zambeze, província do M
 oxico.
A parte mais espetacular do seu curso são as Cataratas de
Vitória, as maiores do mundo, com 1708 m de extensão e
uma queda de 99m. Existem duas grandes barragens no
rio Zambeze: Kariba, na fronteira entre a Zâmbia e o
Zimbabwe (e gerida conjuntamente) e Cahora Bassa, em
Moçambique. Estas barragens são uma das maiores
fontes de energia elétrica para a sub-região da África
Austral e as suas albufeiras são igualmente palco de
importantes p
 escarias.
Uma exploração feita pelo europeu Zambeze revelou em
seu relatório final destas explorações revelou a
importância dos portos do Zambeze superior para o
sistema comercial local, em particular para o comércio de
ouro da África Oriental.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Zambeze

Rio Congo

No centro da África, formando centenas de quilômetros
de corredeiras e dezenas de cataratas gigantescas,
encontra-se o Congo, um dos mais longos e caudalosos
rios do planeta.
O rio Congo ou Zaire banha a África equatorial e
desemboca no oceano Atlântico. Com 4.700km de
percurso, é o rio mais extenso da África depois do Nilo.
Seu caudal médio é de 41.000m3 por segundo. A bacia
abrange uma superfície de 3.457.000km2, só superada no
mundo pela do Amazonas.
A fauna do rio é muito rica, sobretudo em peixes, mas são
também muito característicos os crocodilos, as tartarugas,
as serpentes aquáticas, os hipopótamos, os peixes-boi e
numerosas espécies de aves que fazem ninho nas
margens.
O Congo é uma das grandes vias de comunicação da
África equatorial. De Kisangani até a foz, esse rio e seus
afluentes
oferecem
uma
rede
navegável
de
aproximadamente 14.500km.
https://biomania.com.br/artigo/rio-congo

Rio Nilo
O rio Nilo nasce da confluência de dois rios: Nilo Branco e
o Nilo Azul, e sua bacia hidrográfica abrange cerca de 3
milhões de km², sendo utilizado como fonte de energia
elétrica através do represamento de suas águas. A usina
hidrelétrica de Assuã, construída em 1971, possui grande
importância na região.
Até os dias de hoje, o rio Nilo possui elevada importância
para as populações africanas, uma vez que garante a
sobrevivência de parte do continente. É um rio fronteiriço
e, portanto, compartilha de suas águas com outros países,
sendo essencial para o desenvolvimento social e
econômico de diversos territórios africanos. O turismo é
uma das atividades muito apreciada por diversos
estrangeiros. Entretanto, o impacto dessa atividade na
região por meio da expansão de hotéis flutuantes, tem
gerado muita poluição e perda da biodiversidade local.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Nilo
https://www.todamateria.com.br/rio-nilo/

Rio Níger

O Níger é o terceiro rio mais longo da África, e o principal
da África Ocidental, com cerca de 4 180 quilômetros de
comprimento e uma bacia hidrográfica de 2 200 000
quilômetros quadrados.
A água do rio Níger é parcialmente regulamentada
através de barragens. Em Mali, a barragem Selingué no
rio Sancarani é usada principalmente para a energia
hídrica, mas também permite a irrigação.
Os recursos hídricos do rio Níger estão sob pressão
devido à captação de água para irrigação, o que
aumentou devido ao impacto da mudança climática. A
construção de barragens para geração de energia
hidrelétrica está em curso ou prevista, a fim de aliviar a
escassez de energia crônica nos países da bacia do Níger.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_N%C3%ADger
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Rio Ganges

O rio Ganges (em hindi e na maior parte das línguas
indianas. Com 2510 km de extensão, nasce no Himalaia
ocidental, no estado indiano de Uttarakhand, e desagua
no Delta do Ganges, no golfo de Bengala.
"O Ganges, acima de tudo, é o rio da Índia, que manteve
cativo o coração da Índia e atraiu incontáveis milhões às
suas margens desde a alvorada da história. A história do
Ganges, de sua fonte ao mar, dos tempos antigos aos
modernos, é a história da civilização e da cultura da Índia,
da ascensão e queda de impérios, de cidades grandes e
orgulhosas, de aventuras do homem."
A bacia do Ganges, com seu solo fértil, é crucial para as
economias agriculturais da Índia e do Bangladesh. Tanto
o Ganges quanto seus afluentes fornecem uma fonte
perene de irrigação para uma região extensa; entre as
principais culturas da área estão o arroz, a
cana-de-açúcar, lentilhas, batatas, trigo e sementes
usadas na fabricação de óleos.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Ganges

Rio Amarelo

O rio Amarelo, também conhecido como Huang He ou
Huang Ho, é o segundo mais longo rio da China e o 6º
maior rio do mundo, medindo 5.464 km,[1] e tem uma
bacia de 752.000 km².
É de grande importância para a economia chinesa pois o
seu vale tem terras férteis, bons pastos e importantes
jazidas minerais. Os primeiros chineses provavelmente
migraram do oeste para o leste a partir do neolitico da
Ásia Central, mais antigo que o do vale do Mekong,
estabelecendo-se nas terras férteis das proximidades do
rio Amarelo compostas por um loess trazido e depositado
pelas águas ao longo de milênios dos planaltos da China
central e pelos ventos que vinham dos desertos a oeste.
Nesta terra irrigada, os antigos chineses cultivaram
painço, hortaliças e frutas nativas, sobretudo ao longo
dos alto e médio cursos do rio.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Amarelo

Rio Indo
O rio Indo tem origem no planalto tibetano, próximo ao
lago Manasarovar, o rio atravessa a região do Ladaque, na
Caxemira e no Gilgit-Baltistão na direção sul, cortando o
Paquistão de norte a sul até desaguar no mar Arábico
perto da cidade paquistanesa de Carachi. Desde sua
origem no topo do mundo, em meio a geleiras, alimenta
um ecossistema de florestas temperadas, planícies e
campos áridos. Juntamente com os rios Jilum, Chenab,
Rauí, Beás, Satle e o extinto Sarasvati, o Indo forma o
chamado delta do Sapta Sindhu ("Sete Rios") na província
paquistanesa de Sinde. O Indo tem 20 afluentes
principais. O Indo é a principal fonte de água para a
economia do Paquistão, em especial nas província de
Sinde. Também é a maior fonte de água potável do país e
é usado por muitas indústrias pesadas. O Indo é um dos
poucos rios do planeta a possuir um refluxo de maré.[2]
Alimentado, em grande medida pela neve e geleiras das
cordilheiras de Caracórum, Indocuche e Himalaias no
Tibete, em Caxemira e nas Áreas do Norte no Paquistão;
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Indo

Rio Tigre
O rio Tigre ou Tígris (do árabe, Dijla; na Bíblia Hiddekil) é
um curso d’água que corta o território da Turquia e do
Iraque e está localizado mais a leste do rio Eufrates, com
o qual formam a Mesopotâmia, onde nasceram algumas
das primeiras civilizações da humanidade, graças à
possibilidade de irrigação de suas terras.
Ao que no interessa, ou seja, o rio Tigre, podemos
destacar algumas cidades que floresceram em suas
margens, como Assur, capital do Império Assírio, os quais
chamavam o rio de “Idiqlat”.
O mesmo também favoreceu a civilização suméria, a qual
utilizou as águas do Tigre para irrigar Lagash a milhares
de anos atrás (2400 a.C.).
Por fim, vale citar que esta região integra o Crescente
Fértil, que possui este nome por ter um formato de Lua
crescente e possuir um solo muito fértil, o qual é irrigado
pelos rios Jordão, Eufrates, Nilo e o Tigre.
https://www.todamateria.com.br/rio-tigre/

Rio Eufrates

O rio Eufrates (do árabe, al-Furāt, do hebraico, Prat ou
Peráth, em turco, Fırat ou FiratNehri e do persa Ufratu) é
um dos principais rios do sudoeste asiático; É conhecido
como o mais longo, largo, extenso, e importante rio da
Ásia ocidental.
O rio Eufrates, junto com o rio Tigre, delimita a região
conhecida como Mesopotâmia, na qual viveram alguns
dos primeiros grupos sociais da humanidade.
Recebe as águas do rio al-Kabur, as quais, junto as chuvas
de inverno e do degelo das montanhas, irão constituir um
rio com um fluxo de água irregular, com cheias anuais em
maio, quando ocorrem as inundações na primavera.
Mesmo assim, o clima desértico e o acúmulo de sal no
solo arruinou o vale fértil da extensa planície fluvial, onde
os cultivos de regadio garantidos pela irrigação,
principalmente na planície síria, produzem tabaco,
azeitonas, grãos, tâmaras, etc.
https://www.todamateria.com.br/rio-eufrates/
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Rio Mississipi
O rio Mississipi é o segundo mais longo curso de água
dos Estados Unidos, perdendo a primeira posição para o
rio Missouri, que é afluente do Mississippi.
Uma série de 27 comportas e represas no alto Mississippi,
a maioria das quais construídas em 1930, são projetadas
para manter um canal de 2,7 m para o tráfego de barcos
comerciais. Os lagos formados são também usados para
navegação de recreação e pesca.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Mississippi
Esse importante recurso hídrico corta o território
norte-americano no sentido norte-sul, em razão dessa
característica foi de fundamental relevância no processo
de ocupação do país, além disso, na segunda metade do
século XIX foram criadas as embarcações a vapor que
logo se tornaram indispensável no fluxo comercial
desenvolvido nos Estados Unidos.
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/rio-mississipi.ht
m

Rio Arkansas

O Arkansas tem origem nas montanhas Rochosas, perto
de Leadville, e deságua no rio Mississipi num lugar
chamado Napoleon, equidistante de Memphis a
montante e Vicksburg, a jusante. É o maior afluente da
bacia inteira do sistema fluvial Mississippi-Missouri, em
termos de área drenada (505.000 km ²).
De Canon City, pequena cidade no estado do Colorado, o
rio deixa a zona de montanha para entrar num
desfiladeiro chamado Royal Gorge. Nesta parte do curso,
pode-se fazer rafting na primavera e no verão. Ao sair da
garganta começa a terceira e última parte da longa
viagem do Arkansas que se torna um rio pacífico com as
margens por vezes alagadas.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Arkansas

Rio Tennessee

O rio Tennessee ou Tenessi é o maior afluente do rio
Ohio, e está localizado no sul dos Estados Unidos. Define
um amplo vale no estado a que dá nome, o Tennessee.
Tem aproximadamente 1050 km de comprimento mas
com um dos seus afluentes, o rio Holston (de 441 km,
incluindo a maior fonte, North Fork), alcança os 1490 km.
As tribos cherokee, creek e chickasaw ocuparam zonas ao
longo do rio Tennessee. A primeira exploração registada
do rio por europeus foi em 1540, quando a expedição de
Hernando de Soto viajou da atual cidade de Chattanooga
para Guntersville.[1]
Geographic Names Information System Feature Detail
Report T
 ennessee River
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Tennessee

Rio Colorado

O rio Colorado corta a região mais árida da América do
Norte. A sua bacia hidrográfica tem 632.000 km², e vai
desde as montanhas Rochosas do Colorado até o golfo da
Califórnia, no oceano pacífico e no México, passando por
cinco estados americanos. Ao todo, tem 2320 km de
extensão e é um dos rios mais longos da América do
Norte. Cerca de 80 km antes da foz, forma um pequeno
trecho da fronteira Estados Unidos-México. Em seu curso
alto e médio, o rio segue por um terreno acidentado,
atravessando vários cânions, como o Grand Canyon. A
bacia hidrográfica do Colorado é uma das mais
aproveitadas do mundo. A Represa Hoover, perto de Las
Vegas, controla o regime do rio, que conta com
numerosos canais de irrigação e diques e é usada para
navegação e lazer. Em 1922, criou- se um órgão, no qual o
México se uniu em 1944, encarregado de distribuir suas
águas pelo território por ele banhado.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Colorado

Rio Alabama

O rio Alabama é um rio no sul do estado do Alabama,
nos Estados Unidos da América. Junta-se com o rio
Tombigbee para formar os rios Mobile e Tensaw, os quais
desaguam no Golfo do México.
Quando a região recuperou a paz, a recuperação da terra
começou com o cultivo de algodão ao longo dos vales do
rio Alabama e seus afluentes. O algodão é o sangue do
estado do Alabama e os cursos de água eram a principal
artéria através da fibra têxtil circulante. Até a chegada dos
barcos a vapor, durante a década de 1820, o comércio era
feito exclusivamente a jusante, mas essa inovação técnica
permitia a navegação da foz a montante. As principais
cidades dos dois lados do rio foram construídas, onde
trens de madeira flutuavam e barcos a vapor
transportavam passageiros e bolas de algodão.
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Alabama
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Rio Murray
O Rio Murray (em inglês: Murray River) é um rio da
Austrália com cerca de 2.530 km de comprimento desde a
sua fonte na Cordilheira Australiana até a sua foz no
oceano Índico.
O Murray, largamente presente na mitologia dos
Aborígenes (que lhe chamaram Millewa), não foi
explorado no curso da primeira metade do século XIX
pelos europeus instalados no país mas fez um grande
papel na navegação e no desenvolvimento das atividades
agrícolas na Austrália. Sua fauna e sua flora endêmica
oferecem um rico patrimônio natural, mas hoje estão
ameaçadas pela introdução de espécies invasoras e pela
grande exploração das suas águas.
A saúde do rio declinou fortemente desde a época da
colonização, sobretudo por causa das regulações fluviais;
numerosas espécies aquáticas são ameaçadas a partir de
agora, vulneráveis ou em via de desaparecimento. As
recentes grandes secas de 2000 a 2007 puseram os
bosques de gommiers vermelhos em perigo, pondo em
perigo sua sobrevivência a longo prazo.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Murray

Rio Darling

O Rio Darling é o terceiro maior rio australiano, com uma
extensão de 1390 km; o rio parte do norte de Nova Gales
do Sul e conflui com o Rio Murray, em Wentworth, no
mesmo estado.
O Murray, largamente presente na mitologia dos
Aborígenes (que lhe chamaram Millewa), não foi
explorado no curso da primeira metade do século XIX
pelos europeus instalados no país mas fez um grande
papel na navegação e no desenvolvimento das atividades
agrícolas na Austrália. Sua fauna e sua flora endêmica
oferecem um rico patrimônio natural, mas hoje estão
ameaçadas pela introdução de espécies invasoras e pela
grande exploração das suas águas.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Darling

Rio Murrumbidgee
O rio Murrumbidgee (em Inglês , ' rio
Murrumbidgee' ; que Wiradjuri, a língua dos
aborígines locais, que significa "grande rio") é um
dos rios mais importantes na Austrália , um dos
principais afluentes do rio Murray (o maior rio do
país), que atravessa o estado de New South Wales .
Tem um comprimento de 1.485 km 1 e drena uma
grande bacia de 80.000 km²
A bacia do Murrumbidgee foi descoberta na
civilização na década de 1830 e logo se tornou uma
importante área agrícola.

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Murrum
bidgee

