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CARACTERÍSTICAS GERAIS – RIOS e LAGOS

REGIME FLUVIAL – A variação do volume de água dos rios durante o ano recebe o nome de

Regime Fluvial. Esta variação está relacionada à origem de suas águas..
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CARACTERÍSTICAS GERAIS – RIOS
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CARACTERÍSTICAS GERAIS – RIOS

EFÊMERO

FORMADO DURANTE AS GRANDES 

PRECIPITAÇÕES



Um rio pode desaguar em outro rio

Região da FOZ do rio

EXUTÓRIO



A FOZ DOS RIOS

FOZ EM ESTUÁRIO FOZ EM DELTA FOZ MISTA

A foz do rio se abre largamente 

sem que haja trabalho de 

acumulação de sedimentos e 

existe apenas um canal de 

escoamento.

Quando a foz é muito extensa e 

possui tanto a formação em Delta 

como a formação em Estuário.

Quando o trabalho de 

sedimentação é intenso junto à 

foz, há um grande acúmulo de 

detritos, que dá origem a ilhas 

muito próximas uma das outras.



DRENAGEM DO RIO

Drenagem endorreica: a drenagem da bacia se dá internamente no

continente, desaguando, por exemplo, em um lago ou mar interno.



Drenagem exorreica: desagua para fora do continente (Mar)

DRENAGEM DO RIO



Drenagem arreica: é a drenagem

característica de áreas desérticas.

DRENAGEM DO RIO



Drenagem criptorreica: bacia com drenagem subterrânea, típica de áreas de caverna.

DRENAGEM DO RIO



PERFIL TRANSVERSAL DE UM RIO



Leito ou calha de um rio: é o espaço ocupado pelas águas, ou seja, é o caminho que o curso d´água percorre.

Leito vazante: é a parte do rio por onde passa o curso d´água durante o período de estiagem. É o menor nível do

leito.

Leito menor: é a área limitada pelas margens do rio. Local onde a água se encontra com o primeiro nível da

superfície terrestre.

Leito maior: corresponde à somatória da área do leito menor com a planície de inundação. Este leito é utilizado

pelo curso d’água nos períodos de chuvas volumosas (cheias).

Planície de inundação: área plana formada por sedimentos transportados e depositados pelo curso d’água nos

períodos de cheia.

Terraço: superfície com elevada altura em referência ao leito do rio. Não ocorrem inundações.

PERFIL TRANSVERSAL DE UM RIO



Mar cáspio (lago) 

Laguna de Patos/RS
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