
06/06/2012

1

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LAS 

ACTIVIDADES ANTRÓPICOS EN 

CUENCAS HIDROGRÁFICAS

AUTOR: JOÃO BATISTA PEREIRA CABRAL

Lic em Geografia - FIC

Dr. Geologia Ambiental – UFPR

Prof. Adj 3 – GEO/CAJ/UFG

Objetivo General

Evaluar los escenarios ambientales con respecto

al uso de la tierra y su influencia en el proceso de

modificación del ambiente a partir del

investigaciones y analises de parámetros

hidrossedimentológicos/limnológicos en cuencas,

a fin de proporcionar indicadores ambientales

para apoyar decisiones sobre uso racional del

suelo/água.
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Objetivos específicos

1) Análisar la legislación con respecto a lo uso de

cuencas;

2) Presentación de métodos de investigación: SIG,

Climatologia, Hidrosedimentologia y Limnologia

3) Equipamentos.

4) Estudio de caso.

Exutório

Puede definirse como
cuenca, una área donde
hay uma convergencia de
las águas para um punto
único de salida (exutório)

Concepto

Cuenca Hidrográfica
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Concepto

Rio: Canal de drenaje natural ou artificial, donde 

hay um flujo de água por um período. 

Concepto

Lago: depresiones naturales o artificiales en la 

corteza terrestre, que tiene un volume de água. 
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Propriá – Al/Se

Concepto

Sedimentación: obstrución por sedimentos em 

curso d`água. 

•Concepto

Eutrofización: fenômeno causado pelo excesso de

nutrientes en lo ambiente aquático.
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Por que estudiar una Cuenca 

Hidrográfica ?

De acuerdo con el

Programa 21 –

desarrollo

sostenible : la

cuenca es una

unidad de

planificación y

optimización de

uso múltiple.

Estudiar para se compreender los problemas 

ambientales
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Estudiar para se compreender los desastres 

naturales. 

• Sorby, 1859 empezó los estudio de las

formas de leito,

• Powell, 1876 concepto de nivel de base de

erosión fluvial,

• Davis: 1899 estudio de lo Ciclo Geográfico

• Penck: 1939 estudio de los recuo paralelo de

las vertentes

Cuando comenzó los estudios de cuencas
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TOPOGRAFÍA Y ACCIÓN FLUVIAL

La idea de acción fluvial y modelado fue

desarrollada por investigadores del siglo XVIII, pero

sólo en el próximo siglo se establecieron algunas

leyes fundamentales.

Rio Colorado

Cuenca Hidrográfica

- Divisor topográfico ou superficial: fixa a área da qual provém o 

escoamento superficial da bacia e, como seu nome indica, é 

condicionado pela topografia. 

- Divisor freático ou subterrâneo: é determinado pela estrutura geológica 

dos terrenos e estabelece os limites dos reservatórios de água 

subterrâneo de onde é derivado o escoamento (deflúvio) básico da 

bacia.
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Ciclo hidrológico

Fonte: Heath, 1987. 

• Procesos del ciclo hidrológico

– precipitación;

– intercepción;

– infiltración;

– evaporación;

– transpiración;

– percolación;

– flujo:

superficiales y subterráneas;

Procesos

Verticales

Ciclo Hidrológico
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• Forma da bacia

– A forma superficial de uma bacia hidrográfica é importante devido ao tempo 

de concentração (tc), definido como o tempo, a partir do inicio da precipitação, 

necessário para que toda a bacia contribua na seção de deságüe, ou seja, é o 

tempo que a água leva para deslocar-se do ponto mais remoto da bacia até sua 

saída;

– Exemplo: 3 bacias com mesma área e sujeitas a mesma precipitação

Cuenca Hidrográfica

Bacia A: 10 unidades de tempo 

(digamos horas) para que 

todos os pontos da bacia 

tenham contribuído para a 

vazão (tempo de 

concentração);

Bacia B: 5 horas;

Bacia C: 8,5 horas.

Estruturação do Geossistema e do 

Sistema Socioeconômico

Fonte: Christofoletti 

(1999).
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Relações: homem e natureza

Fonte: 

Santos, 

Las Leis Brasileña

• Constituición Federal - 1988

• Código Forestal Brasileiro -

• Resolución Conama 357-2005
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988 - Brazil

CAPÍTULO VI

DO MEIO AMBIENTE

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o

manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do

País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de

material genético;
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Lei 4.771/65
através de seu artigo 2º, itens a, b e c, declarou como de "preservação

permanente" as "florestas e demais formas de vegetação" situadas :

• I - ao longo dos rios ou de qualquer curso de água, desde o seu nível 

mais alto, em faixa marginal cuja largura mínima seja:

• a) de 30 (trinta) metros para os cursos de água de menos de 10 (dez) 

metros;

• b) de 50 (cinqüenta) metros para os cursos de água que tenham de 

10 (dez) a 50 (cinqüenta) metros de largura;

• c) de 100 (cem) metros para os cursos de água que tenham de 50 

(cinqüenta) a 200 (duzentos) metros de largura;

• d) de 200 (duzentos) metros para os cursos de água que tenham de 

200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; e

• e) de 500 (quinhentos) metros para os cursos de água a que tenham 

largura superior a 600 (seiscentos) metros;

“ÁGUAS   DOCES” 
(Artigo 4° CONAMA 357/05)

I - Classe Especial - águas destinadas:

a) ao abastecimento para o consumo humano, com desinfecção;

b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; e

c) à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação

de proteção integral.

II - Classe 1 - águas que podem ser destinadas:

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento

simplificado;

b) à proteção das comunidades aquáticas;

c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e

mergulho, conforme resolução CONAMA N° 274/2000;

d) à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que

se desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem

remoção de película; e

e) à proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas.
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III - Classe 2 - águas que podem ser destinadas:

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional;

b) à proteção das comunidades aquáticas;

c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e

mergulho, conforme resolução CONAMA N° 274/2000;

d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins,

campos de esporte e lazer com os quais o público possa vir a ter

contato direto; e

e) à aqüicultura e à atividade de pesca.

IV - Classe 3 - águas que podem ser destinadas:

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional

ou avançado;

b) à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras;

c) à pesca amadora;

d) à recreação de contato secundário; e

e) à dessedentação de animais.

V - Classe 4 - águas que podem ser destinadas:

a) à navegação; e

b) à harmonia paisagística.

Continuação “ÁGUAS   DOCES” (Artigo 4° CONAMA 
357/05)

 

Figura 1 drenagem da bacia hidrográfica do 

Campus UFSM

A Lei 9433 de 8 de janeiro de
1997 (Brasil, 1997) que instituiu a
Política Nacional de Recursos
Hídricos e criou o Sistema
Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos definiu a bacia
como a unidade territorial de
gestão dos recursos.

Bacia Hidrográfica
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Áreas de Preservação Permanente

áreas protegidas nos termos dos art. 2º e 3º

da Lei Federal nº 4.771/1967, coberta ou não

por vegetação nativa, com função ambiental de

preservar os recursos hídricos, a paisagem, a

estabilidade geológica, a biodiversidade, o

fluxo gênico de fauna e flora, proteger o

solo e assegurar o bem estar das populações

humanas

Reserva Legal 
20%, 35% ou 80%

Uso econômico

através de Manejo
Área de Preservação

Permanente

Regra: Uso indireto

Pecuária 

Fora das APPs

Piscicultura 

Fora das APPs

Agricultura

Fora das Apps

Infra-estrutura

Fora das APPs

Ecoturismo,Apicultura

Na RPPN e APPs

As APPs e o baixo impacto

Atividades ou obras comuns a quase todas 
as propriedades

Acesso de gado à água, estradas e pontes 

internas, captação de água para 

abastecimento da casa e 

para irrigaçao de lavouras, 

trilhas ecológicas, 

pequenos ancoradouros
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Ambiente Fluvio-lacustre

CONCEITO DE RIO

Em termos geomorfológicos, rio é
uma denominação empregada somente
ao fluxo canalizado e confinado.

Por outro lado, dependendo do
suprimento de água, os rios podem ser:

– Efêmeros (ou temporários, ou intermitentes);

– Perenes (ou permanentes).
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Efêmeros

Perenes

RIO X DISPONIBILIDADE DE ÁGUA

RIOS EFÊMEROS

• Correspondem a rios ou trechos de rios,
cujas águas fluem em função direta das
chuvas, somente durante parte do ano.

• Em geral, representam rios influentes, isto é,
que perdem água para a zona de saturação,
porque o seu leito situa-se acima do lençol
freático de água subterrânea.

• Nas regiões de climas semi-áridos, é comum
a existência desses rios.
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RIOS PERENES

• São rios ou trechos de rios, cujas águas
fluem durante o ano todo, como a maioria
dos rios brasileiros.

• Comumente correspondem a rios efluentes,
isto é, que recebem água proveniente da
zona de saturação, porque o seu leito situa-
se abaixo do lençol freático de água
subterrânea.

34

Características da declividade dos rios

Trecho médio

Trecho inferior
Trecho superior

Distância a partir da cabeceira

nível
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• É caracterizada por vales

em “V”, fluxo torrencial,

carga sedimentar pouco

volumosa mas muito

grossa.

– É encontrado na

cabeceira, que é

caracterizado pela

predominância da

erosão.

Fases de um rio - Juventude

MATURIDADE

• É atingida com a diminuição do gradiente e com

vales mais largos.

• É encontrado na porção intermediária do vale fluvial,

com equilíbrio aproximado entre a erosão e

sedimentação
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SENILIDADE

• Corresponde a amplos vales e extensas planícies de

inundação.

– Ocorre na desembocadura, com predominância da

sedimentação.

PERFIL LONGITUDINAL

• Perfil longitudinal ao longo de um vale fluvial,

das nascentes na região montanhosa até o

seu deságüe em lago ou oceano.

• Em cada trecho o rio ou lago exibe estádios

diferentes de maturidade, originando

depósitos com propriedades peculiares.

http://www.deltadorioparnaiba.com.br/
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://parnaiba.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/delta.jpg&imgrefurl=http://parnaiba.tripod.com/id1.html&h=307&w=442&sz=94&hl=pt-BR&start=61&tbnid=-yTDYADv_DnHkM:&tbnh=88&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Ddelta%2Bdo%2Bparna%25C3%25ADba%26start%3D54%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26svnum%3D10%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DN
http://www.gorgulho.com/IMAGENS/am_paulasaldanha.jpg
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Juventude Maturidade Senilidade

RELEVO E AÇÃO FLUVIAL X DEPOSIÇÃO

Modelos de canais

Figura: Tipos de Canais



06/06/2012

21

CANAIS RETILÍNEOS

• São muito raros na natureza, pois, em geral eles exibem uma
sinuosidade desprezível devida ao desenvolvimento de barras
laterais.

• Os talvegues (linha formada pela união dos pontos de maior
profundidade do canal) determinam locais com maiores
velocidades de água no canal.

• O perfil transversal é irregular e as seções transversais exibem
um canal profundo e grosseiramente simétrico.

• Esse padrão é mais comum em rios com baixo volume de carga
de fundo, alto volume de carga em suspensão e baixo declive
como, por exemplo, em canais distributários de deltas
construtivos do tipo alongado (rio Mississipi atual).

CANAIS RETILÍNEOS

Rio Mississipi
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Canais Entrelaçados

• São excepcionalmente bem desenvolvidos em planícies de
lavagem, leques aluviais e deltaicos.

• São caracterizados por sucessivas divisões e reuniões de
canais, que controlam barras arenosas de sedimentos aluviais.

• As barras formadoras dos múltiplos canais podem ficar
expostas durante as estiagens e submersas nas enchentes.

• São típicos de rios com excesso de carga de fundo em relação
à descarga líquida.

• As seções transversais dos seus vales evidenciam canais rasos
e grosseiramente simétricos, enquanto o perfil longitudinal, ao
longo do talvegue, salienta cavidades relativamente profundas e
saliências irregulares.

Canais Entrelaçados
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Canais Meandrantes

• É considerado quando a sinuosidade do canal for
superior a 1,5.

• A sinuosidade do canal aumenta, em geral, de
montante para jusante, em consonância com a
diminuição da declividade e aumento da freqüência
de sedimentos pelíticos na carga sedimentar.

• Quando visto em seção transversal, o canal
meandrante é, assimétrico e esta característica é
mais acentuada em trechos mais curvos e menos
evidente nos segmentos mais retilíneos.

Delta do Parnaíba
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Figura: Transporte de Sedimentos

Figura: Transporte de Material
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Figura: Arenito da formação Aquidauana - Jataí-

Caiâponia/GO

Figura: Arenito da formação Ponta Grossa - Palestina de

Goiás - Iporá/GO
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William, propôs várias designações,
considerando a linha geral do escoamento dos
cursos de água em relação à inclinação das
camadas geológicas.

– Conseqüentes;

– Subseqüesntes;

– Obseqüentes;

– Reseqüentes; e

– Inseqüentes;

Modelos de classificação em relação as camadas 

geológicas

C

S

O R

I

Conseqüentes => são aqueles cujo o

curso foi determinado pela declividade da

superfície terrestre, em geral coincidindo com

a direção da inclinação principal das

camadas.

C
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Subseqüentes => são aqueles cuja a

direção de fluxo é controlada pela estrutura

rochosa, acompanhando sempre uma zona

de fraqueza.

S

Obseqüentes => são aqueles que correm

em sentido inverso à inclinação das camadas

ou à inclinação original dos rios

conseqüentes. Em geral, descem das

escarpas até o rio subseqüente.

O
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Reseqüentes => são aqueles que fluem na
mesma direção dos rios conseqüentes, mas
nascem em nível mais baixos.

Em geral, nascem no reverso de escarpa
e fluem até desembocar em um
subseqüente.

R

Inseqüentes => estabelecem-se quando não
há nenhuma razão para seguirem uma
orientação geral pré-estabelecida, isso é,
quando nenhum controle da estrutura
geológica se torna visível na disposição
espacial da drenagem.

São comuns em áreas planas e de
mesma composição litológica.

I
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AMBIENTE LACUSTRE

Adaptado 

de Kimmel 

et al, 1990.

11:11

Estratificação de densidade
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Diferença na Estrutura Vertical

Adaptado de Tundisi, 

1999.

11:11

Estratificação de densidade
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11:11

Água em movimento 

•Transporte

•Mistura dentro e entre zonas

imboden (2004)
Kallff (2002)

Importância da circulação da 

água


