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Os Rios

• Rios são cursos naturais e superficiais de
água doce, fundamentais para a vida na
Terra;

• Exercem influência na distribuição
geográfica da população;

• Participam ativamente do ciclo da água;

• Transportam de volta aos oceanos boa
parte da água da chuva.



Utilização dos rios

• Abastecimento de populações
urbanas e rurais;

• Navegação;

• Irrigação de terras para a
agricultura;

• Pesca;

• Lazer;

• Produção de eletricidade;

• Refrigeração de materiais usados
em atividades industriais.



Superação de barreiras de 
relevo - Eclusas

• “Elevadores” de rios;

• Auxiliam na navegação em 
rios de planaltos;

• Importante para o 
transporte de grãos ou 

minérios;

• Menor consumo de 
combustível;

• Reduz a quantidade de 
caminhões nas rodovias.



Usinas Hidrelétricas – Vantagens

• Fonte de energia renovável;

• Eletricidade a baixo custo;

• Uso da água represada para 
abastecimento;

• Geralmente é uma fonte de energia 
limpa.



Problemas sociais e ambientais causados por 
hidrelétricas

• Sociais:

• Deslocamento de comunidades 
tradicionais;

• Alagamento de terras indígenas;

• Desapropriação de casas.

• Ambientais:

• Desaparecimento de peixes;

• Mudança do microclima;

• Apodrecimento da madeira de 
florestas alagadas;

• Emissão de metano.



A formação de bacias hidrográficas

1. Ao chover sobre uma área, a água da chuva escorre conforme a 
declividade do relevo;

2. A água transporta detritos arrancados do solo e das rochas para 
depositá-los em porções mais baixas do relevo;

3. A água da chuva, ao escorrer sobre a superfície, abre pequenos sulcos no 
solo. Nas áreas de maior altitude e declividade, a força é maior;

4. A cada período de chuvas, a erosão vai aprofundando o canal de 
escoamento;

5. Quando o canal atinge a zona de saturação permanente da água 
subterrânea, ele passa a receber água das camadas subterrâneas, dando 
origem a um rio;



Continuação...

• Processo forma uma rede hidrográfica (traçado do rio) e uma bacia 
hidrográfica (conjunto de terras banhadas por um rio principal e seus 
afluentes);

• Um rio maior recebe água de seus afluentes e estes, dos 
subafluentes;

• Ação da gravidade transporta as águas para as áreas mais baixas do 
relevo;

• As elevações do relevo formam divisores de águas entre bacias 
hidrográficas.



Bacias Hidrográficas
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