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Outros conceitos hidrográficos

Região da FOZ do rio

Rio principal

Este afluente é TRIBUTÁRIO
do rio principal.

➢ Tributário direto

➢ Tributário indireta

EXUTÓRIO

Área de CONFLUÊNCIA
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Bacia hidrográfica – divisor de águas
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DIVISORES DE ÁGUAS
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Hierarquia de uma Bacia Hidrográfica



Se liga!!

Bacia 

Hidrográfica

Rio Principal

Afluentes
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Rede de 
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É uma área hídrica delimitada por divisores de águas, cujo o interior abrange uma rede

drenagem (subafluentes + afluentes+ Rio principal) e outros elementos naturais como

sedimentos, vegetações, solos, seres Humanos etc.

É todo corpo d’ água contido em canais de escoamento no interior de

uma Bacia Hidrográfica.

A direção do escoamento de um rio é o indicativo

das margens direito e esquerda.

Rio

Margem direita

Margem esquerda



Padrões de drenagem em bacias fluviais



Bacias hidrográficas de Santa Catarina



A rede fluvial na modelagem do relevo

Curso superior



A rede fluvial na modelagem do relevo



As morfometrias dos canais fluviais

Canal retilíneo: são canais naturais retos, pouco frequentes,

representando trechos ou segmentos de canais curtos, à

exceção daqueles tectonicamente controlados e dos canais

localizados em planícies de restingas, controlados pelos cordões

arenosos ou em planícies deltaicas.

Canal anastomosado: são caracterizados por apresentarem

grandes volumes de cargas de fundo que, conjugado com as

flutuações das descargas, ocasionam sucessivas ramificações ou

múltiplos canais que se subdividem e se reencontram, separados

por ilhas assimétricas e barras arenosas.

Canal meandrante: apresentam curvas largas nos traçados

dos rios, semelhantes entre si, resultantes do trabalho da

corrente, de escavação na margem côncava (zona de maior

velocidade da água) e de deposição na margem convexa.

Canal entrelaçado: são canais muito comuns em ambientes

glaciais, associados a leques aluviais ou relevo sujeito a

movimentos tectônicos. É um padrão característico de ambiente

que apresenta elevada carga sedimentar, assim como alta

capacidade de transporte, erosão e deposição.
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Exercícios de aprofundamento pag. 576
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Gabarito 10. Conforme a figura, o rio no alto curso (1) localiza-se numa área montanhosa com maior declividade. Assim, a velocidade de

escoamento da água é maior, predominando o processo de erosão (remoção de partículas minerais e matéria orgânica) que escava vales mais

profundos. O rio no baixo curso (2) situa-se numa área com menor declividade, permitindo o acúmulo de água e seu transbordamento mais

frequente, assim o processo dominante é de sedimentação (acúmulo de detritos minerais e orgânicos).

Gabarito 9. A feição apontada pelo número 1 constitui o divisor de águas, áreas que apresentam maior altitude e que separam bacias

hidrográficas. No desenho ampliado, observa-se o escoamento superficial da água nas vertentes alimentando os rios. Também observa-se o

fluxo de água subterrânea possivelmente alimentada pela infiltração proveniente da superfície. O escoamento superficial e os rios são agentes

externos importantes na modelagem do relevo dando origem ao vale visualizado na imagem. Em um rio, jusante é em direção à foz. Montante é

em direção à nascente.

Gabarito 2. a) Nas áreas continentais, a evaporação atinge índices máximos nas regiões equatoriais devido à alta

radiação solar (áreas mais quentes) da importante cobertura de floresta e da grande disponibilidade de água.

b) Trata-se de um processo associado de perda de água do solo e de corpos hídricos por evaporação, e a perda de

água das plantas por transpiração.

Gabarito 1. a) Porque a zona intertropical, situada entre a latitude 23° N e 13° S recebe maior intensidade de

radiação solar, cujo calor é responsável pela elevada umidade e precipitação.

b) Precipitação é retorno do vapor de água atmosférico para a superfície da Terra e, portanto, pode-se citar:

chuva, neve e granizo. A precipitação líquida, ou seja, a chuva pode ser classificada em orográficas, frontais e

convectivas.


