HIDROGRAFIA

Águas Continentais
Como vimos, a maior parte da água
doce do planeta encontra-se
congelada na forma de geleiras, nas
regiões polares, nos aqüíferos ou nos
cumes das altas montanhas. Resta,
então, uma pequena parcela que flui
no estado líquido por rios e lagos nas
áreas continentais.
Os rios são elementos naturais que
estão presentes em muitas paisagens
de nosso cotidiano, mesmo que, em
alguns
lugares,
tenham
sido
canalizados. Para facilitar o estudo
dos rios, existem nomenclaturas que
designam suas diferentes partes, cada
qual com uma característica própria.

O
afluente
ou
tributário deságua
em um rio maior

O rio tem origem
na nascente

Duas
bacias
hidrográficas
estão
separadas por uma
linha que une pontos
de maior altitude, o
interflúvio ou divisor
d’água

O leito é o espaço
ocupado pelas águas
do rio

O rio deságua em outro
rio, lago, mar ou oceano
– é a sua foz
(Disponível em http://formulageo.blogspot.com.br/2012/05/bacia-hidrografica-em-desenho)

Tipos de foz
- Estuário – o rio termina em um só canal. Ex.: Rio São Francisco
- Delta – aparecimento de uma serie de canais, braços e ilhas. Ex.: Rio Nilo
- Mista – combinação entre estuário e delta, formando um banco de sedimentos.
Ex.: Rio Amazonas
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Tipos de drenagem
- Exorreica – o rio deságua direto no mar
- Endorreica – o rio deságua em um lago no interior do continente
Tipos de canal

Quanto ao volume d’água
- Perenes – cursos d’água que não secam
- Sazonais – cursos d’água que secam em determinadas épocas do ano
- Temporários – filetes de água que aparecem geralmente após as chuvas
Perfil de um rio
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TESTES
1. (UNIGIBA) Observe o gráfico a seguir e identifique os elementos indicados
pelos números 1, 2, 3, 4 e 5, respectivamente.

( A) Estuário, afluentes, rio principal, divisor d’água e restinga.
(B) Plataforma de abrasão, sub-afluentes, rio temporário, crista e tômbolo.
(C) Estuário, drenagem arrêica, rio principal, lago permanente e restinga.
(D) Restinga, afluentes, rio principal, divisor d’água e tômbolo.
(E) Estuário , sub-afluentes, afluente principal, escarpa litológica e restinga.
2. A hidrografia brasileira, basicamente constituída de rios e lagos, pode ser
considerada a mais densa do mundo. Dentre as características descritas, assinale
a alternativa incorreta.
(A) Os padrões de drenagem dos rios brasileiros são endorréicos e arréicos.
(B) O regime de alimentação dos rios brasileiros é pluvial e não registra regimes
nival ou glacial. Somente o rio Amazonas depende, em parte, do derretimento da
neve na cordilheira dos Andes.
(C) A grande maioria dos rios é perene, isto é, nunca seca totalmente. Apenas
alguns rios nordestinos são intermitentes.
(D) O padrão de drenagem dos rios brasileiros é exorréico.
(E) A hidrografia brasileira é bastante utilizada como fonte de energia, mas muito
pouco para a navegação.
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3. (UFRGS) Observe o bloco-diagrama ao lado

Assinale a afirmação incorreta com relação aos pontos numerados de 1 a 5.
(A) O ponto 1 localiza-se no interflúvio, que constitui uma faixa de relevo que
separa duas vertentes, as quais drenam as águas para bacias hidrográficas
diferentes.
(B) O ponto 2 localiza-se no talvegue, que constitui uma linha que une os pontos
de maior profundidade do fundo do vale.
(C) O ponto 3 localiza-se no meandro de um canal fluvial que exibe, ao longo do
seu percurso, curvas sinuosas.
(D) O ponto 4 localiza-se na planície fluvial, que constitui uma forma plana
limitada, a montante, pelo interflúvio e, a jusante, pelo talvegue.
(E) O ponto 5 localiza-se na ravina, que corresponde a uma feição de relevo que
ocorre nas vertentes devido ao trabalho erosivo das águas de escoamento
superficial concentrado.
4. (ACAFE) “A bacia hidrográfica é uma realidade física, mas é também um
conceito socialmente construído. Passa a ser um campo de ação política, de
partilha de responsabilidade e de tomada de decisões”
Fonte: CUNHA, S.; GUERRA, A. A questão ambiental: diferentes abordagens. Ed.
Rio de Janeiro: Bertrand, 2010.
“Não se engane: o abastecimento de água no mundo está em crise, e as coisas vêm
piorando, não melhorando. Apesar dos diversos planos grandiosos feitos pelas
Nações Unidas e por outros organismos internacionais desde a década de 1970,
as questões básicas ainda precisam ser atacadas, em termos práticos”.
Fonte: CLARKE, R.; KING, J. O atlas da água. São Paulo: Publifolha, 2005.
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Considerando os dois textos é correto afirmar, exceto:
(A) As águas transfronteiriças caracterizam-se como recurso compartilhado
devendo, portanto, ser gerido em âmbito internacional na forma de acordos
bilaterais ou regionais.
(B) Os limites territoriais das bacias hidrográficas nem sempre coincidem com as
mesmas delimitações político-administrativas, criando complicadores para a
gestão ambiental.
(C) A água, no contexto das questões ambientais, caracteriza-se como um tema
central e deve ser analisada no que se refere ao uso, à distribuição e à
conservação.
(D) O acesso à água é um direito humano básico, e esse acesso vem sendo possível
para todos os povos através das leis do mercado, que transforma esse recurso
vital numa mercadoria como qualquer outra.
5. (UCS) Um rio, em seu percurso da nascente até a foz, retira, transporta e
deposita materiais ou sedimentos. Observe a gravura abaixo, de um rio que corre
em área plana, formando curvas.

(MOREIRA, I. Construindo o espaço do homem. São Paulo: Ática, 2001. p. 124.)

As curvas formadas pelo rio, representado na figura acima, recebem a
denominação de
(A) abrasões.
(B) drenagens.
(C) meandros.
(D) erosões fluviais.
(E) bancos fluviais.

Gabarito: 1.a / 2.a / 3.d / 4.d / 5.c
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