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Hidrografia: rios voadores, consumo e conflitos 

 

Resumo 

 

A água é uma substância imprescindível para a sobrevivência dos seres vivos. Sabemos que o Brasil possui 

abundancia de rios, e é importante destacar que a água é entendida como um recurso natural. Isso quer dizer 

que existem uma multiplicidade de intenções de uso para ela. São os usos múltiplos da água: 

 

Nos últimos 20 anos, a oferta de água limpa disponível por 

habitante diminuiu cerca de 40% no mundo. A questão 

primordial é a qualidade de água que está em jogo no ciclo. O 

uso da água na agricultura por exemplo, deverá aumentar nos 

próximos anos, e é possível que em 20 anos ocorra uma crise 

relacionada a disponibilidade de água. Atualmente, estima-se 

que 50% da população brasileira não tenha acesso a água 

tratada. O Brasil possui 12% da água doce disponível no 

mundo, sendo 9,6% na região amazônica e 2,4% no restante 

do país que atende 95% da população.  

  Os usos múltiplos dos recursos hídricos impõem conflitos. Podemos perceber olhando para a lista acima 

que cada um desses usos tem um nível diferenciado de exigência em relação a qualidade e a quantidade de 

água. Por exemplo, a água utilizada para transportes não precisa estar limpa, mas precisa estar em 

quantidade suficiente para que a navegação ocorra sem atolamento. Já o abastecimento humano ou a pesca 

por exemplo exigem um nível melhor em relação a qualidade da água. Além disso, um uso que ocorre a 

montante do rio, ou seja, mais perto da nascente, pode acarretar consequências a jusante, ou seja, mais perto 

da foz. 

 

 

 Apesar da água se renovar através do chamado ciclo hidrológico, vem se tornando escassa, pois ocorre um 

desequilíbrio entre a demanda de uso da água e a oferta de disponibilidade do recurso. Esse desiquilíbrio 

➢ Abastecimento humano 

➢ Consumo industrial 

➢ Irrigação 

➢ Recreação e turismo 

➢ Dessedentação de animais       

➢ Geração de energia elétrica 

➢ Transporte 

➢ Diluição de despejos  

➢ Preservação da fauna e flora  

➢ Pesca 

➢ Saneamento básico 
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ocorre pela diversidade de demandas de uso e também pela poluição hídrica, e é denominado estresse 

hídrico.  

A contaminação hídrica que envolve diversos processos produtivos aumentam a pressão sobre o recurso. O 

próprio uso para saneamento por exemplo, requer um tratamento adequado para devolução dessa água ao 

ambiente natural, o que nem sempre acontece adequadamente. A poluição hídrica por agrotóxicos que ocorre 

de maneira dispersa, o que dificulta o mapeamento e tratamento do problema. Outro exemplo bem atual é os 

EUA que estão investindo no xisto para diminuir sua dependência do petróleo. A abertura de um poço de xisto 

exige em média entre 11 e 30 milhões de litros de água, além da contaminação da água pela mistura com 

produtos químicos. Assim, existe a água invisível, que é demandada na produção cotidiana, a água que a 

gente não vê.  

 

Assim, a qualidade da água e a contaminação contam mais para o desbalanço hídrico que estamos sofrendo 

do que a ausência dela propriamente dita. Compreendendo a água como um recurso, devemos entender que 

as questões ambientais são também questões sociais, uma vez que o acesso a renda é decisivo para o acesso 

à qualidade do ar e da água, sendo a crise hídrica uma realidade mais que atual para muitas populações no 

Brasil.  

 

O Brasil e as reservas hídricas 
O país possui aproximadamente 12% de toda a água doce do mundo, dividida entre a Bacia do Rio Amazonas 

e os principais aquíferos brasileiros, como o Alter do Chão e o Guarani. Porém, a concentração populacional 

no litoral brasileiro e a maior disponibilidade de água na Região Norte fazem com que exista um desiquilíbrio 

entre a oferta e a demanda desse recurso, aumentando a pressão hídrica nas áreas de maior urbanização do 

país.  

Recentemente, algumas cidades brasileiras sofreram com a crise hídrica. São Paulo foi uma dessas cidades 

que, além de racionar a água, teve seu fornecimento afetado e diversos bairros ficaram sem esse recurso por 

vários dias. Entre as razões para essa crise na cidade de São Paulo, podem-se citar: 
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 Desmatamento na Amazônia. 

 Crescimento urbano-industrial. 

 Ineficiência de gestão e planejamento. 

 

A gestão do uso da água 

No Brasil, o setor agrícola consome 72% da água captada no país apenas para irrigação, 11% é para uso 

animal e 7% para uso industrial. O consumo humano de água (urbano e rural) totaliza o valor de 10%. Conhecer 

esses valores é importante para qualquer planejamento. A gestão deve garantir o uso múltiplo dos recursos 

hídricos.  

Conceitos importantes no estudo da hidrografia: 

 Bacia hidrográfica: as bacias hidrográficas são áreas da superfície terrestre delimitadas por divisores de 

água que escoam materiais como sedimentos e água para um mesmo ponto de saída. 

 Água virtual: quantificação do volume de água gasto na produção de um bem ou serviço até chegar ao 

consumidor.  

 Pegada hídrica: volume de água usado direta e indiretamente por um produto, pessoa ou empresa e seu 

impacto no meio ambiente.  

 

Rios voadores  

A floresta amazônica é a maior floresta tropical que restou no mundo. É uma floresta bem densa, com arvores 

enormes e é de formação bem antiga. Essas enormes árvores estão conectadas com o aquífero álter do chão. 

Ela funciona como uma bomba biótica de umidade que é capaz de sugar água do ar do oceano atlântico e faz 

circular umidade por toda a América do Sul, causando chuvas em regiões distantes. Até 2013 o Brasil já 

perdeu 763 mil km² da área original da floresta, o que equivale a três estados de São Paulo.  A cada dia, a 

floresta da bacia amazônica consegue transpirar 20 bilhões de toneladas de água, o que equivale a 20 trilhões 

de litros. É mais do que o rio amazonas despeja diariamente no oceano atlântico, 17 bilhões de toneladas de 

água por dia. Essa evapotranspiração alimenta as nuvens e, com a ajuda das correntes de ventos levam 

umidade Brasil a fora. O desmatamento, portanto, altera os padrões de pressão e pode causar o declínio dos 

ventos de umidade que vem do oceano para o continente. Desta forma, desmatar a Amazônia é gerar a seca.  
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Exercícios 

 

1. O artigo 1° da Lei Federal n° 9.433/1997 (Lei das Águas) estabelece, entre outros, os seguintes 
fundamentos: 
I. a água é um bem de domínio público; 
II. a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 
III. em situações de escassez, os usos prioritários dos recursos hídricos são o consumo humano e a 

dessedentação de animais; 
IV. a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. 
 
Considere que um rio nasça em uma fazenda cuja única atividade produtiva seja a lavoura irrigada de 
milho e que a companhia de águas do município em que se encontra a fazenda colete água desse rio 
para abastecer a cidade. Considere, ainda, que, durante uma estiagem, o volume de água do rio tenha 
chegado ao nível crítico, tornando-se insuficiente para garantir o consumo humano e a atividade 
agrícola mencionada. 
 
Nessa situação, qual das medidas abaixo estaria de acordo com o artigo 1° da Lei das Águas? 

a) Manter a irrigação da lavoura, pois a água do rio pertence ao dono da fazenda. 

b) Interromper a irrigação da lavoura, para se garantir o abastecimento de água para consumo 

humano. 

c) Manter o fornecimento de água apenas para aqueles que pagam mais, já que a água é bem dotado 

de valor econômico. 

d) Manter o fornecimento de água tanto para a lavoura quanto para o consumo humano, até o 

esgotamento do rio. 

e) Interromper o fornecimento de água para a lavoura e para o consumo humano, a fim de que a água 

seja transferida para outros rios. 

 
 

2. O ganhador do Prêmio Nobel, Philip Fearnside, já alertava em estudos de 2004 que, como consequência 
do desmatamento em grande escala, menos água da Amazônia seria transportada pelos ventos para o 
Sudeste durante a temporada de chuvas, o que reduziria a água das chuvas de verão nos reservatórios 
de São Paulo. 

SERVA, L. Para ganhador do Prêmio Nobel, cheias no Norte e seca no Sudeste estão conectadas. Disponível em: 

www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 10 nov. 2014. 

 

O fator apresentado no texto para o agravamento da seca no Sudeste está identificado no(a) 

a) redirecionamento dos ventos alísios 

b) redução do volume dos rios voadores. 

c) deslocamento das massas de ar polares. 

d) retenção da umidade na Cordilheira dos Andes. 

e) alteração no gradiente de pressão entre as áreas. 
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3. A voadeira, canoa de alumínio com motor de popa usada como meio de transporte fluvial pelos 
ribeirinhos da Amazônia, ganhou uma versão movida a energia solar em vez de combustível. 

BRASIL, K. Voadeira movida a energia solar é opção para o transporte fluvial na Amazônia. Folha de S. Paulo, 12 maio 2012. 

 

No texto, está descrita uma situação de mudança na tecnologia do transporte fluvial na Amazônia. 

Configura-se como uma consequência ambiental derivada da mudança apresentada a redução 

a) da área de mata ciliar. 

b) da erosão dos solos aluviais. 

c) de descargas elétricas nas águas. 

d) do assoreamento dos cursos fluviais. 

e) da emissão de poluentes atmosféricos. 

 

4.   

 

A leitura dos dados revela que as áreas com maior cobertura vegetal têm o potencial de intensificar o 

processo de 

a) erosão laminar. 
b) intemperismo físico. 
c) enchente nas cidades. 
d) compactação do solo. 
e) recarga dos aquíferos. 
 

 

5. A renaturalização de rios e córregos é, há muito tempo, uma realidade na Europa, no Japão, na Coreia 
do Sul, nos Estados Unidos e em outros países. No Brasil ainda são muito tímidas as iniciativas, mas 
algumas poucas cidades estão adotando essa importante prática. 

Disponível em: <http://sosriosdobrasil.blogspot.com.br>. Acesso em: 10 dez. 2012 (adaptado). 

A legislação brasileira avançou ao estabelecer como unidade territorial para a gestão desse recurso  

a) os biomas.  

b) as reservas ecológicas.  

c) as unidades do relevo.  

d) as bacias hidrográficas.  

e) as áreas de preservação ambiental. 

 
 



 
 

 

 

7 

Geografia 
 

6. A irrigação da agricultura é responsável pelo consumo de mais de 2/3 de toda a água retirada dos rios, 
lagos e lençóis freáticos do mundo. Mesmo no Brasil, onde achamos que temos muita água, os 
agricultores que tentam produzir alimentos também enfrentam secas periódicas e uma competição 
crescente por água. 
MARAFON, G. J. Et al. O desencanto da terra: produção de alimentos, ambiente e sociedade. Rio de Janeiro: Garamond, 2011. 

 

No Brasil, as técnicas de irrigação utilizadas na agricultura produziram impactos socioambientais 

como 

a) redução do custo de produção. 

b) agravamento da poluição hídrica. 

c) compactação do material do solo. 

d) aceleração da fertilização natural. 

e) redirecionamento dos cursos fluviais. 

 

 

7. As modificações naturais e artificiais na cobertura vegetal das bacias hidrográficas influenciam o seu 
comportamento hidrológico. A alteração da superfície da bacia tem impactos significativos sobre o 
escoamento. Esse impacto normalmente é caracterizado quanto ao efeito que provoca no 
comportamento das enchentes, nas vazões mínimas e na vazão média. 

TUCCI, C.E.M.; CLARKE, R.T. Impacto das mudanças da cobertura vegetal no escoamento: erosão. Revista Brasileira de 

Recursos Hídricos. V. 2, n°. 1 jan./jun. 1997 (fragmento). 

 

Ao analisar três rios com coberturas vegetais distintas ― agrícola, floresta regenerada e floresta natural 

― de uma mesma bacia hidrográfica, após uma mesma precipitação, conclui-se que a vegetação é 

fundamental no comportamento da vazão dos rios, uma vez que a 

a) cobertura mais densa no ambiente agrícola proporciona o menor pico de vazão. 

b) cobertura mais espaçada na floresta natural ocasiona o maior pico de vazão. 

c) floresta regenerada, por possuir mais densidade de biomassa, possui o menor pico de vazão. 

d) vegetação agrícola proporciona o mais demorado e o segundo maior pico de vazão. 

e) vegetação de floresta natural possui o menor pico de vazão. 
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8. Analise o mapa. 
 

 
 
A correlação entre o mapa e a hidrografia brasileira permite afirmar que:  

a) no Centro-Oeste, a presença da bacia do Parnaíba garante chuvas constantes ao longo do ano.    

b) na Amazônia, as águas provenientes das chuvas ficam contidas pelas barreiras naturais do 
Planalto Meridional.    

c) no sertão nordestino, os menores índices pluviométricos favorecem a concentração de rios 
intermitentes.    

d) na parcela oeste da região Sul, espera-se que os rios perenes sequem durante os meses de menor 
precipitação.    

e) na região Sudeste, a elevada média de precipitação anual é explicada pelos rios temporários que 
cortam a região.    

 
9. Em meio à crise hídrica enfrentada pelo Espírito Santo, um projeto ambiental incentiva pequenos 

agricultores a adotarem medidas que ajudam a recuperar nascentes. A iniciativa faz parte do projeto 
Olhos D’Água, do fotógrafo Sebastião Salgado, que recuperou em sua propriedade uma área da Mata 
Atlântica e, por consequência, nascentes. Os beneficiados pelo projeto não sofreram muito com a seca: 
nascentes das fazendas estão cercadas com arame, o gado não chega perto, e mudas de árvores foram 
plantadas em volta. Até agora, mais de 1200 nascentes já estão protegidas com esse tipo de 
intervenção. 

Adaptado de g1.globo.com, 11/03/2015. 

 
O impacto da intervenção citada sobre a bacia hidrográfica local é a redução ao longo do ano da:  
a) área da várzea    
b) carga do aquífero    
c) oscilação da vazão    
d) taxa de infiltração 
e) área de captação   
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10. O Brasil apresenta uma situação confortável, em termos globais, quanto aos recursos hídricos. A 
disponibilidade hídrica per capita, determinada a partir de valores totalizados para o País, indica uma 
situação satisfatória [...]. Entretanto, apesar desse aparente conforto, existe uma distribuição espacial 
desigual dos recursos hídricos no território brasileiro. [...] O conhecimento da distribuição espacial da 
precipitação e, consequentemente, o da oferta de água, é de fundamental importância para determinar 
o balanço hídrico nas bacias brasileiras.  

http://arquivos.ana.gov.br/institucional/spr/conjuntura/webSite_relatorioConjuntura/projeto/index.hml., p.37. Acesso em 09 
set. 2014  

 
Sobre o uso, gestão e disponibilidade dos recursos hídricos no país, é possível afirmar.   

a) A disponibilidade espacial dos recursos hídricos pode variar em função da sazonalidade, haja vista 

a diferença da precipitação, segundo os meses do ano e as regiões brasileiras.     

b) A região hidrográfica do rio São Francisco tem como característica os maiores índices de 

precipitação do Brasil, enquanto na região hidrográfica da Amazônia são observados os menos 

índices de precipitação.     

c) Uma das características do sistema de abastecimento de água para consumo humano no Brasil é 

a preponderância do uso de aquíferos.     

d) Há uma forte relação entre cobertura vegetal e água, pois o desmatamento pode provocar a 

diminuição do escoamento superficial e redução da infiltração, o que pode alterar o ciclo 

hidrológico.     

e) Os problemas de abastecimento de água observados no Brasil são consequências de alterações 

da sazonalidade das chuvas causadas pelas mudanças climáticas globais, e do aumento da 

demanda.    
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Gabarito 

 

1. b 

Segundo a lei, o uso da água deve ser prioritário para o consumo humano e a dessedentação de animais. 

Mesmo considerando-se o direito de propriedade privada, a irrigação deve ser interrompida, em caso de 

escassez de água. 

 

2. b 

A questão aponta a conexão existente entre a taxa de evapotranspiração, realizada pela floresta, na 

Amazônia e a ocorrência de chuvas no Sudeste, que com o processo de desmatamento deixaria de 

ocorrer. Esse processo pode ser caracterizado como redução do volume dos rios voadores, ar úmido que 

viaja da Amazônia para todo o Brasil. 

 
3. e 

As canoas com motor queimam combustível para funcionar, assim liberam gases poluentes. A proposta 
do texto de substituir um motor que seria movido pela energia solar anula a necessidade de queima de 

combustível e de emissão de poluentes para a atmosfera. 
 

4. e 

A vegetação é um importante elemento no processo de infiltração da água. Suas raízes ajudam na 

percolação da água pelo solo, além das copas das árvores reterem uma quantidade de água que 

posteriormente pode escoar e infiltra no solo. Nesse sentido, conforme fica evidente na tabela, o 

percentual de chuvas retido em uma bacia natural ou florestal é maior e com isso, a única opção que 

falava de um processo que se favorecia da maior infiltração era a da recarga do aquífero. 

 

5. d 

A importância de considerar as bacias hidrográficas como unidades de gestão territorial é que considera 

a gestão integrada, uma vez que os usos a montante influenciam diretamente os usos a jusante, e a bacia 

pode estar em mais de um estado ou município, demandando a integração da gestão e planejamento. 

 

6. e 

Pelo elevado volume de água utilizado pela agricultura no Brasil muitas vezes as águas fluviais e dos 

lençóis freáticos utilizadas para a irrigação nem sempre são suficiente. A consequência disso é que os 

agricultores em busca de mais volumes de acabam interferindo diretamente nos cursos dos rios 

acarretando problemas socioambientais como erosão e sedimentação nos cursos fluviais. 

 

7. e 

Podemos definir pico de vazão como quantidade de água que passa por um determinado rio num período 

de tempo. Com esse conceito é possível aplicar isso na relação com a vegetação, visto que no local que 

possui a floresta nativa a água tende a infiltrar-se mais i para o subsolo, diminuindo consequentemente o 

pico de vazão. 

 

8. c 

O menor volume de chuvas no sertão, gera uma baixa estocagem de água nos lençóis freáticos, que por 

sua vez, nos períodos de estiagem, não alimenta as nascentes, criando os rios intermitentes. 
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9. c 

O reflorestamento com espécies nativas, principalmente nas nascentes e ao longo de rios (Matas Ciliares) 

favoreceu a maior infiltração da água da chuva, alimentando os lençóis freáticos e aquíferos, levando a 

revitalização das nascentes, a conservação dos recursos hídricos, fazendo com que propriedades tenham 

maior volume de água, sendo menos afetadas por estiagens e crises hídricas. 

 

10. a 

A disponibilidade dos recursos hídricos é alterada pela sazonalidade, uma vez que no Brasil predomina 

um Verão chuvoso e um inverno mais seco.     

 

 


