HIDROGRAFIA

Recursos Hídricos do Brasil

Características da hidrografia brasileira
- é a mais densa do mundo;
- pobre em formações lacustres (lagos, lagoas e lagunas);
- predomina a drenagem exorreica (os rios deságuam no Oceano Atlântico);
- foz em estuário;
- rios de planalto, com bom potencial hidroelétrico;
- regime pluvial tropical austral, com cheias de verão e vazantes no inverno;
- a maioria dos rios é perene (nunca secam totalmente).
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Região Hidrográfica Amazônica
A maior bacia hidrográfica do mundo está localizada na região amazônica, sendo 65%
de sua área pertencente ao Brasil. O rio principal, o Amazonas, é responsável pelo
escoamento em média para o Oceano Atlântico de um volume de 108 mil m3/s, o que
equivale a 68% do volume de toda água escoada pelo país.
O rio Amazonas nasce no Peru na região de Apurimac e recebe os nome de Ucayali,
Urubamba e Marañon. Entra no Brasil com o nome de Solimões e seus principais
afluentes na porção brasileira são originados nos planaltos residuais norte-amazônicos
(como os rios Negro e Trombetas) ou nos Planaltos e Chapadas do Brasil Central (como
os rios Madeira, Tapajós e Xingu). Nessa bacia hidrográfica encontra-se uma das maiores
biodiversidades do planeta, principalmente em sua porção ocidental, onde a Floresta
Amazônica está mais preservada. Além disso, cerca de 60% da população indígena
brasileira, em mais de 200 territórios indígenas delimitados, também está localizada
nessa bacia, ocupando 25% do total de sua área.
A região hidrográfica Amazônica apresenta o maior potencial hidroelétrico disponível
do Brasil, porém apresenta pequena produção de energia devido aos impactos
ambientais e sociais.
Região Hidrográfica do Tocantins-Araguaia
É a maior bacia localizada inteiramente em território brasileiro e a segunda bacia
hidrográfica brasileira em termos de volume de vazão. Representa 10% do escoamento
das águas superficiais do país e os rios dessa bacia têm planícies de sedimentação pouco
desenvolvidas, percorrendo em grande parte um embasamento de rochas précambrianas. Seu rio principal, o Tocantins, nasce em altitudes acima de 1.000 metros, no
Planalto de Goiás, desaguando na Baía de Marajó depois de percorrer 1.900 km.
Contudo, uma imensa bacia sedimentar denominada Planície do Bananal está localizada
no médio curso de seu principal tributário, o Rio Araguaia. Ali se encontra a maior ilha
fluvial do mundo, a Ilha do Bananal.
Ainda pouco estudado, e praticamente desconhecido na literatura internacional
especializada em grandes rios, o sistema de drenagem do Tocantins-Araguaia é a décima
primeira bacia hidrográfica do mundo em vazão. Como está localizada em um dos
principais eixos de expansão da Amazônia Legal, é a bacia que está sofrendo os maiores
impactos provocados pelo desmatamento da Floresta Amazônica, além de possuir a
segunda maior usina hidroelétrica do Brasil: Usina de Tucuruí.
Região Hidrográfica do São Francisco
A quarta bacia hidrográfica em volume de escoamento superficial é a do Rio São
Francisco que nasce na Serra da Canastra (MG) e chega ao Oceano Atlântico entre
Alagoas e Sergipe. Percorrendo em grande parte rochas do Pré-Cambriano do Brasil
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Central e regiões do Cerrado e da Caatinga, seus rios são utilizados na irrigação da
agricultura, uso predominante dos recursos hídricos da região.
Na produção de energia, a bacia se destaca com as usinas hidroelétricas de Três Marias,
Sobradinho, Paulo Afonso e Xingó.
A polêmica em torno da bacia do São Francisco está no projeto de transposição
de suas águas. O projeto propõe o desvio de parte da água do rio em dois eixos a
fim de minimizar os impactos
socioeconômicos gerados pela
seca na região do sertão. Diversas
personalidades se manifestaram a
favor e outras tantas contra a obra
do governo federal, que visa
auxiliar
no
abastecimento
doméstico
de
dezenas
de
municípios, bem como fornecer
água para a agricultura familiar.
Porém, a irrigação em regiões
semi-áridas
pode
levar
à
salinização dos solos ou a
problemas a jusante dos eixos de
transposição. Quem está certo?
Isso só o tempo irá responder.

Região Hidrográfica do Paraná
A terceira bacia hidrográfica em termos de volume de escoamento superficial é a do
Paraná. Com vazão média correspondente a 6,5% do total do país, o Rio Paraná é
formado pela junção do Rio Grande com o Rio Parnaíba, cujas cabeceiras estão
localizadas nos terrenos cristalinos das serras da Mantiqueira e da Canastra. É a bacia
hidrográfica com a maior capacidade instalada de geração de energia hidrelétrica,
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com destaque para grandes usinas como Itaipu, Ilha Solteira, Porto Primavera e
Marimbondo.
Na Bacia do Paraná situa-se – nas fissuras de rochas – um vasto reservatório de água
subterrânea, conhecido como Aquífero Guarani. Com área aproximada de 1.200.000
km2, abrange territórios do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Em território
brasileiro se dispersa por oito estados: Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas
Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Principalmente em
áreas de recarga, onde o aquífero está mais próximo da superfície, há grande acúmulo
de agrotóxicos provenientes de monoculturas. Juntas, a bacia hidrográfica do Paraná, a
do Paraguai e a do Uruguai formam a Bacia Hidrográfica do Prata.
Região Hidrográfica do Paraguai
É a quinta bacia hidrográfica em volume de vazão. Drena uma extensa superfície na
fronteira do Brasil, Argentina, Bolívia e Paraguai. O Rio Paraguai nasce na Chapada dos
Parecis, no Mato Grosso, e percorre um trecho de planalto até alcançar a grande bacia
de captação da Planície do Pantanal.
Aproveitando-se dos campos naturais dessa planície aluvial, a principal atividade
econômica da região é a pecuária. No entanto, a expansão da soja nas regiões do
planalto tem causado impactos ambientais na região, com intenso desmatamento e
erosão nas cabeceiras de vários afluentes do Rio Paraguai.
Região Hidrográfica do Uruguai
A sexta bacia hidrográfica em volume de vazão é a do Rio Uruguai, que nasce a 1.200
metros, na Serra Geral, do encontro dos rios Canoas e Pelotas. Percorre as formações
de basalto, praticamente não forma depósitos aluviais significativos. A maior parte do
consumo de água é destinada ao cultivo do arroz por inundação, no oeste do Rio
Grande do Sul. Também desempenha papel na produção energética através das usinas
de Itá, Machadinho e Passo Fundo.
Região Hidrográfica do Parnaíba
A Bacia do Rio Parnaíba é a segunda mais importante da Região Nordeste do país,
depois da Bacia do São Francisco. Como se encontra numa zona de transição entre a
Região Amazônica e o Nordeste, a maioria dos afluentes do Parnaíba é perene, isto é,
possui água o ano inteiro, sendo suprida por águas das chuvas nas cabeceiras à jusante
de Teresina. Ainda assim, a vazão na bacia é muito pequena em relação ao total
nacional e não supre a demanda de consumo regional. Mais de 80% da população do
Piauí usa água de poço para o consumo residencial. A exceção fica para a região do
baixo curso do Parnaíba, onde existe boa disponibilidade hídrica e o uso intensivo da
água na irrigação da rizicultura. Ao longo do litoral brasileiro existem dezenas de
microbacias formadas, em geral, por rios de pequena extensão e vazão quase
inexpressiva. Como na faixa litorânea brasileira encontram-se grandes cidades, áreas
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industriais e a maior densidade demográfica, são essas bacias hidrográficas que sofrem
os maiores impactos ambientais provenientes do esgoto doméstico e industrial, assim
como da especulação imobiliária.
Bacias Atlânticas
Atlântico Leste - rios que nascem nas vertentes da Serra do Mar, tem como principais
rios o Pardo, o Jequitinhonha e o Salinas, bastante degradados em função do garimpo
e da dragagem para a mineração.
Atlântico Sudeste - Os principais rios são o Paraíba do Sul e o Doce. Nessa região, o
principal problema é a pressão exercida pela demanda industrial, como a das
atividades siderúrgicas, que comprometem grande parte dos estoques de águas
disponíveis.
Atlântico Sul - tem como rios mais importantes o Itajaí e o Capivari, em Santa
Catarina, assim como o Camaquã e Jacuí, no Rio Grande do Sul, interligados às lagunas
que formam a Lagoa Mirim e a dos Patos. A maior parte do consumo da água desses
rios ocorre no cultivo do arroz. Nessa bacia também há o impacto da pesca predatória
e da especulação imobiliária intensiva.

Águas superficiais e subterrâneas
Considerados em conjunto, os rios que drenam o território brasileiro são responsáveis
pela maior descarga fluvial de água doce do mundo: pouco menos do que 180 mil m3/s.
O Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE) considera a existência
de oito grandes unidades hidrográficas no Brasil.
Devido à riqueza dos rios amazônicos, a Região Norte, que abriga pouco menos do
que 7% da população brasileira, dispõe de cerca de 70% dos recursos hídricos
superficiais do país. Em contraste, a Região Nordeste, onde vivem pouco menos de
30% dos brasileiros, conta com cerca de 3% das reservas de água, concentradas na
Bacia do Rio São Francisco.
A distribuição irregular dos recursos hídricos pelo território brasileiro certamente
ajuda a entender o cenário de escassez, principalmente nos estados nordestinos. De
acordo com critérios internacionais, a disponibilidade hídrica per capita é apenas
regular no Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. A expansão
das atividades agrícolas e a urbanização contribuem para a retirada da cobertura
vegetal, acelerando o processo de assoreamento dos cursos de água e trazendo a
ameaça de escassez em futuro próximo.
Na maior parte dos casos, o problema não é a falta de água, mas o mau uso desse
recurso. Rio Branco, no Acre, é um bom exemplo dessa situação: situada em plena
região amazônica, a cidade vive graves problemas de abastecimento de água, já que os
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mananciais próximos apresentam alarmantes taxas de contaminação por esgotos
domésticos, lixo e resíduos de produtos químicos utilizados na mineração.
O Aquífero Guarani, um dos grandes reservatórios subterrâneos de água doce do
mundo, está se tornando uma das principais fontes de abastecimento urbano do
Centro-Sul brasileiro. A reserva ocupa uma área total de 1,2 milhão de km2 na Bacia do
Paraná, estendendo-se pelos territórios do Brasil, do Paraguai, do Uruguai e da
Argentina.
Embora a importância econômica do Aquífero Guarani seja considerável, a maior
reserva subterrânea brasileira é o Aquífero Alter do Chão na Região Norte. Esse
reservatório hídrico possui aproximadamente o dobro do volume d’água do Guarani e
está localizado na Bacia Sedimentar Amazônica.
Assim como os rios, também as reservas de águas subterrâneas correm o risco de
serem contaminadas pelas mais variadas formas de poluição e se tornarem impróprias
para o consumo humano. Afinal, os depósitos subterrâneos são alimentados pela
infiltração das águas de chuva e voltam para a superfície na forma de nascentes ou
fontes, alimentando lagoas, pantanais e rios. O gerenciamento integrado dos recursos
hídricos, superficiais e subterrâneas - parece ser a única alternativa de preservação da
qualidade e potabilidade dos mananciais brasileiros.

(Disponível em: http://museuvirtualfeb.blogspot.com.br/2012_06_01_archive.html.)
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TESTES
1. (UNIGIBA)Observe a figura:

Considerando seus conhecimentos e as informações obtidas, analise as
proposições.
I. O projeto prevê uma mudança no curso do rio São Francisco, para beneficiar
áreas do semi-árido nordestino.
II. Os maiores custos de execução do projeto deverão ocorrer na construção de
açudes para armazenamento da água, já que todo transporte será feito por
gravidade, aproveitando o relevo plano do sertão.
III. O projeto prevê uma redistribuição de parte das águas do São Francisco para
bacias menores, através da construção de canais artificiais.
IV. A realização desse projeto poderá ter grandes impactos para os pequenos
agricultores, que sobrevivem da agricultura de subsistência.
Estão corretas
a) apenas I e II
b) apenas II e III
c) apenas III e IV
d) apenas I e IV
e) apenas II, III e IV
2. (FOC) A rede hidrográfica brasileira apresenta, dentre outras, as seguintes
características:
a) grande potencial hidráulico, predomínio de rios perenes e predomínio de foz do
tipo delta.
b) drenagem exorreica, predomínio de rios de planalto e predomínio de foz do tipo
estuário.
c) predomínio de rios temporários, drenagem endorreica e grande potencial
hidráulico.
d) regime de alimentação pluvial, baixo potencial hidráulico e predomínio de rios
de planície.
e) drenagem endorreica, predomínio de rios perenes e regime de alimentação
pluvial.
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3. (IFCE) Sobre as características da hidrografia brasileira, são feitas as seguintes
afirmações:
I. Considerando-se os rios de maior porte, só é encontrado regime temporário no
sertão nordestino, onde o clima é semiárido, no restante do país, os grandes rios
são perenes.
II. Predominam os rios de planalto em áreas de elevado índice pluviométrico. A
existência de muitos desníveis no relevo e o grande volume de água possibilitam a
produção de hidroeletricidade.
III. Na região Amazônica, os rios são muito utilizados como vias de transporte, e o
potencial hidrelétrico é amplamente aproveitado.
Está correto o que se afirma em:
A) I apenas.
B) I e II apenas.
C) I e III apenas.
D) II e III apenas.
E) I, II e III.
4. (ENEM) O projeto de aproveitamento das águas do Rio São Francisco,
utilizando-se o processo de transposição, para atender às necessidades de
estados que não fazem parte dessa bacia hidrográfica, como Ceará, Rio Grande do
Norte e Paraíba, é um tema bastante polêmico que vem ganhando espaço nos
noticiários. Sobre esse assunto, leia os seguintes textos:
Texto I
“O que o São Francisco doará para o semi-árido setentrional é apenas 1,4% da vazão
mínima que ele hoje joga no mar. É quase nada, se comparado aos mais de 60% que o
rio Piracicaba manda para o abastecimento da cidade de São Paulo; aos cerca de
60% que o rio Paraíba do Sul desvia para o abastecimento do Rio de Janeiro. O
Projeto São Francisco é um empreendimento economicamente viável,socialmente
justo e ambientalmente sustentável. Sua concepção atual, fruto também da parte
bem intencionada das críticas que recebeu, mudará a vida de 12 milhões de
nordestinos, como regra, pobres,sem prejudicar um único brasileiro”.
(Ciro Gomes, ex-ministro da Integração Nacional)
Texto II
“No caso de projetos de transposição de águas, há de ter consciência que o
período de maior necessidade será aquele que os rios sertanejos
intermitentes perdem correnteza por cinco a sete meses. Trata-se, porém, do mesmo
período que o
rio São Francisco torna-se menos
volumoso e
mais
esquálido... O risco final é que, atravessando acidentes geográficos consideráveis,
como a elevação da escarpa sul da chapada do Araripe, a transposição acabe por
significar apenas um canal tímido de água, de duvidosa validade econômica e
interesse social, de grande custo, e que acabaria, sobretudo, por movimentar o
mercado especulativo, da terra e da política”.
(Aziz Ab’Saber, geógrafo, professor do Instituto de Estudos Avançados da USP)
Indique qual das alternativas apresenta uma interpretação correta dos textos:

Página 8
com Prof. Giba

a) Os dois
textos defendem o
processo de
transposição das águas
do
rio, mas, por razões muito
diferentes.
b) Os dois textos condenam o processo de transposição das águas do
rio, embora o texto I seja muito menos radical que o II.
c) O texto I se posiciona favoravelmente à implantação do projeto, porém
argumenta que o seu custo será muito elevado, ao contrário do que afirma o
texto II.
d) O texto I se posiciona contrariamente à implantação do projeto e seu maior
argumento é que o seu custo será muito elevado.
e) O texto II se posiciona contrariamente à implantação do projeto e seu
argumento é que a retirada de água se fará quando o rio estiver menos volumoso.
5. A Hidrografia é a parte da Geografia que trata das águas: correntes, paradas,
oceânicas e subterrâneas. Analise as proposições seguintes, relacionadas à
questão das águas.
I. Os reservatórios subterrâneos, localizados a centenas de metros de
profundidade e que apresentam enorme volume de água, são denominados
aqüíferos.
II. No subsolo do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, fica um dos maiores
aquíferos do mundo – O Sistema Arqüífero Guarani –, com 1,21 milhão de km².
III. A exploração científica do Aqüífero Guarani, iniciada nos anos de 1970,
concluiu que, nele, a água é de má qualidade, não sendo apropriada para o
consumo humano.
IV. A distribuição do consumo mundial de água doce, de acordo com as atividades
humanas, divide-se em 70% para a agricultura, 20% para as residências e 10%
para as indústrias.
V. A irrigação e o desperdício de água podem provocar impactos ambientais
irreversíveis, como o que ocorreu com o mar de Aral, que já perdeu ¾ do volume
de suas águas.
Estão corretas, apenas:
a) I, II e III
b) I, II e IV
c) I, II e V
d) II, III e IV
e) III, IV e V

Gabarito: 1.c / 2.b / 3.b / 4.e / 5.c
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