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INTRODUÇÃO

A coleta de informações sobre a distribuição geográfica de recursos minerais, 

propriedades rurais, lotes urbanos, animais e plantas sempre foi uma parte 

importante das atividades das sociedades organizadas. Até recentemente, no 

entanto, isto era feito apenas em documentos e mapas em papel; isto impedia uma 

análise aprimorada que combinasse distintos elementos e diferentes formas de 

representação do espaço territorial. 

Com o desenvolvimento tecnológico, na segunda metade do século passado, 

tornou-se possível armazenar e representar tais informações em ambiente 

computacional, abrindo espaço para o aparecimento do Geoprocessamento 

(Câmara e Davis, 2001). Nesse contexto, Câmara e Davis (2001) definem o termo 

Geoprocessamento como a disciplina do conhecimento que utiliza técnicas 

matemáticas e computacionais para o tratamento da informação geográfica e que 

vem influenciando de maneira crescente as áreas de Cartografia, Análise de 

Recursos Naturais, Transportes, Comunicação, Energia e Planejamento Urbano e 

Regional.

As ferramentas computacionais para Geoprocessamento, dentre elas os chamados 

Sistemas de Informação Geográfica – SIG permitem realizar análises complexas, ao 

integrar dados de diversas fontes e criar banco de dados georeferenciados, 

possibilitando automatizar a produção de materiais cartográficos.

Segundo Câmara e Davis (2001), é possível dizer de forma genérica: “Se onde é 

importante para seu negócio, então Geoprocessamento é sua ferramenta de 

trabalho”. Sempre que o onde aparece, dentre as questões e problemas que 

precisam ser resolvidos por um sistema informatizado, haverá uma oportunidade 

para considerar a adoção de um SIG. Num país de dimensão continental como o 

Brasil, com uma grande carência de informações adequadas para a tomada de 

decisões sobre os problemas urbanos, rurais e ambientais, o Geoprocessamento 
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apresenta um enorme potencial, principalmente se baseado em tecnologias de custo 

relativamente baixo, em que o conhecimento seja adquirido localmente.

Nesse contexto, a adoção de uma ferramenta de geoprocessamento para gestão 

territorial dos recursos hídricos vem sendo fomentada no Brasil com o intuito de 

incorporar uma estratégia que inclua as etapas de planejamento, monitoramento e 

controle de tudo que é e que pode ser trabalho nesta unidade, bem como auxilia na 

tomada de decisão das atividades que ali se inserem. O modelo de gestão de 

recursos hídricos instituído pela Lei 9.433 de 08 de janeiro de 1997 utiliza a bacia 

hidrográfica como uma unidade de gestão territorial e, em uma perspectiva 

descentralizada, conta com a participação do poder público, dos usuários e das 

comunidades.

Assim, esta publicação pretende ser um instrumento capaz de explorar a utilização 

da ferramenta de ordenamento territorial que são os softwares desenvolvidos para a 

manipulação da informação geográfica, principalmente os softwares livres (sem 

custos) e em especial o Software “gvSIG”, na gestão dos recursos hídricos.
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1 O QUE É GESTÃO TERRITORIAL?

Para que esta unidade do curso possa cumprir com seu propósito, é preciso 

começar perguntando-se “O que é Gestão Territorial?”. Segundo Dallabrida (2007) a 

gestão territorial refere-se aos processos de planejamento e tomada de decisão dos 

atores  sociais,  econômicos  e  institucionais  de  um  determinado  âmbito  espacial, 

sobre a apropriação dos territórios visando a qualidade de vida da população.

Já segundo Little (2006) é possível identificar duas “esferas” conceituais na gestão 

territorial: “(1) a esfera das ações humanas que trabalha com os conceitos 

“ordenamento”  e “gestão”  e (2) a esfera material onde os conceitos “territorial”  e 

“ambiental” são importantes. Para melhor compreensão das bases conceituais, uma 

breve descrição (Tabela 1) desses dois binômios – ordenamento X gestão, territorial 

X ambiental será apresentado.

Tabela 1 - Conceitos de Ordenamento X Gestão e Territorial X Ambiental.

Fonte: Adaptado de Litle (2006, p. 18-19)

A gestão territorial precisa estar presente no espaço em que um grupo de pessoas 

ou instituição deseja organizar, ou seja, desde a formulação e planejamento, até a 

implementação e gestão de políticas públicas, empresariais e de programas e 

projetos de qualquer natureza. As informações contidas neste espaço orientam 

tomadas de decisões, viabilizando atividades mais eficientes, eficazes e efetivas. 
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Figura 1 - Tripé efetividade, eficácia e eficiência.

Fonte: CIH, 2012.

A gestão territorial possibilita também conhecer verdadeiramente a situação que se 

deseja modificar, estabelecer as prioridades, escolher os beneficiados, identificar os 

objetivos e traduzi-los em metas e, assim, melhor acompanhar o andamento dos 

trabalhos, avaliar os processos, adotar os redirecionamentos necessários e verificar 

os resultados e os impactos obtidos. Com isso, aumentam as chances de serem 

tomadas decisões corretas e de se potencializar o uso dos recursos.

Por outro lado, a gestão territorial favorece a participação das partes interessadas, 

as quais, embasadas em informações, podem contribuir de fato com suas visões e 

prioridades. Ao mesmo tempo, exigem e promovem a melhoria da capacidade 

organizacional e da habilidade de articulação e argumentação, favorecendo a 

descentralização e potencializando as chances de ocorrer o desenvolvimento 

sustentável.

1.1 Por que Utilizar a Gestão Territorial? 

• Gerar banco de dados conciso; 

• Analisar na dinâmica territorial o presente, tendências, conflitos e desafios;

• Demonstrar  a  relevância  e  o  impacto  de  políticas,  planos,  programas  e 

projetos; 
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• Contribuir  com  o  aperfeiçoamento  do  modelo  de  planejamento  e  gestão 

territorial que se quer construir; 

• Alertar para necessidades de redirecionamentos. 

• Monitorar processos para garantir:

◦ a eficácia no alcance das metas; 

◦ a eficiência na utilização dos recursos; e 

◦ a efetividade das ações.

1.2 O que é uma Bacia Hidrográfica? 

1.2.1 Histórico

A gestão de recursos hídricos baseada no recorte territorial das bacias hidrográficas 

ganhou  força  no  início  dos  anos  1990  quando  os  Princípios  de Dublin foram 

acordados na reunião preparatória da Rio-92. Diz o Princípio n.1 que a gestão dos 

recursos  hídricos,  para  ser  efetiva,  deve  ser  integrada  e  considerar  todos  os 

aspectos:  físicos,  sociais  e  econômicos.  Para  que essa integração tenha o foco 

adequado, sugere-se que a gestão esteja baseada nas bacias hidrográficas Porto & 

Porto (2008) apud WMO, (1992). 

O modelo de gestão de recursos hídricos instituído pela Lei 9.433 de 08 de Janeiro 

de 1997 também utiliza a bacia hidrográfica como uma unidade de gestão territorial 

e, em uma perspectiva descentralizada, conta com a participação do poder público, 

dos usuários e das comunidades.

A questão principal que impulsiona a gestão hoje é a integração dos vários aspectos 

que estão diretamente e indiretamente relacionados com o uso dos recursos hídricos 

e também com a sua proteção ambiental.

1.2.2 Conceitos 
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Segundo Porto & Porto (2008) apud Tucci (1997), a bacia hidrográfica é uma área de 

captação natural da água de precipitação que faz convergir o escoamento para um 

único ponto de saída. A bacia hidrográfica compõe-se de um conjunto de superfícies 

vertentes e de uma rede de drenagem formada por cursos de água que confluem até 

resultar em um leito único no seu exutório. 

Os limites da bacia hidrográfica são definidos pelo relevo, considerando-se como 

divisores de águas as áreas mais elevadas. O corpo de água principal, que dá o 

nome à bacia, recebe contribuição dos seus afluentes, sendo que cada um deles 

pode apresentar vários contribuintes menores, alimentados direta ou indiretamente 

por  nascentes.  Assim,  em  uma  bacia  existem  várias  sub-bacias  ou  áreas  de 

drenagem  de  cada  contribuinte.  Estas  são  as  unidades  fundamentais  para  a 

conservação e o manejo,  uma vez que a característica ambiental  de uma bacia 

reflete o somatório ou as relações de causa e efeito da dinâmica natural e ação 

humana ocorridas no conjunto das sub-bacias nela contidas (SEMA-RS, 2010).

Figura 2 - Bacia Hidrográfica.

Fonte: SEMA-RS

Outra definição da bacia hidrográfica é que ela é compreendida como unidade de 

planejamento  e  gestão,  proporcionando  o  entendimento  do  solo,  da  água  e  da 

cobertura vegetal, fazendo com que se possam manejar os recursos naturais para a 
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produção de alimentos de forma quantitativa e qualitativa (VALERI et al., 2003).

De acordo com Souza (2009), a bacia hidrográfica deve ser entendida como um 

sistema  de  múltiplas  relações  em  que  a  natureza  e  as  ações  antrópicas  estão 

interligadas, tornando-a uma ferramenta de fundamental importância, pois permite a 

análise  do  uso  e  ocupação  do  solo,  que  está  diretamente  ligada  as  atividades 

econômicas  da  bacia,  fatores  naturais,  antrópicos,  sociais,  culturais,  políticos, 

alterações negativas na vegetação natural, impermeabilização e contaminação do 

solo e poluição da água, fatores esses que influenciam na dinâmica da bacia,  e 

quando  analisados  em conjunto  permitem  tomada  de  decisões  mais  precisas  e 

compatíveis com a realidade, proporcionando uma melhor qualidade de vida.

1.3 Caracterização de uma Bacia Hidrográfica

A caracterização da bacia hidrográfica define objetivamente as medidas, gráficos e 

índices fisiográficos mais difundidos na literatura científica, que podem ser 

estabelecidos através de cartas que contém as curvas de nível (topografia) e a rede 

de rios (hidrografia). Portanto, é  o ponto de partida para extrair as informações 

fisiográficas é a individualização da bacia hidrográfica. Para a descrição da 

caracterização da bacia hidrográfica foi utilizado como referencial teórico: a Apostila 

de Hidrologia –  Grupo de Recursos Hídricos da Universidade Federal da Bahia – 

Departamento de Hidráulica e Saneamento e a Apostila de Bacias Hidrográficas 

da Escola Politécnica da USP –  Departamento de Engenharia e Sanitária – 

Hidrologia Aplicada.

1.3.1 Características Fisiográficas de uma Bacia Hidrográfica

A discussão das características físicas e funcionais das bacias hidrográficas tem a 

finalidade de proporcionar o conhecimento dos diversos fatores que determinam a 

natureza da descarga de um rio. A importância desse conhecimento reside no fato 

de que através da avaliação dos parâmetros que condicionam essa vazão podem-se 
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fazer comparações entre bacias, a  fim  de  r conhecer melhor os fenômenos 

passados e fazer extrapolações. Desse modo, o aproveitamento dos recursos 

hídricos pode ser feito de maneira mais racional, com maiores benefícios à 

sociedade em geral. 

As características fisiográficas de uma bacia são obtidas dos dados que podem ser 

extraídos de mapas, fotografias aéreas e imagens de satélite: uso do solo, 

declividade, área e comprimento.

 Usos do solo: Um dos fatores fisiográficos mais importantes que afetam o 

escoamento é o uso do solo ou o controle da terra.

Exemplo prático: Suponhamos que uma área seja constituída por floresta, cujo solo 

é coberto por folhas e galhos, que durante as maiores precipitações evitam que o 

escoamento superficial atinja o curso d’água num curto intervalo de tempo, evitando 

assim uma enchente. Se esta área for desflorestada e seu solo compactado ou 

impermeabilizado, aquela chuva que antes se infiltrava no solo, pode provocar 

enchentes. As florestas têm ação regularizadora nas vazões dos cursos d’água, mas 

não aumentam o valor médio das vazões. Em climas secos, a vegetação pode até 

mesmo diminuí-los em virtude do aumento da evaporação.

 Tipo do solo: Em qualquer bacia, as características do escoamento 

superficial são largamente influenciadas pelo tipo predominante de solo, 

devido à capacidade de infiltração dos diferentes solos, que por sua vez é 

resultado do tamanho dos grãos do solo, sua agregação, forma e arranjo das 

partículas. Solos que contém material coloidal contraem-se e incham-se com 

as mudanças de umidade, afetando a capacidade de infiltração. 

A porosidade afeta tanto a infiltração quanto a capacidade de armazenamento e 

varia bastante para solos diferentes. Algumas rochas têm 1% de porosidade, 

enquanto solos orgânicos chegam a ter de 80 a 90%. A porosidade não depende do 

tamanho das partículas do solo, mas sim do arranjo, variedade, forma e grau de 
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compactação. 

 Área: A determinação da área de drenagem de uma bacia é feita com o 

auxílio de uma planta topográfica (e algumas vezes, complementada com um 

mapa geológico de altimetria adequada, traçando-se a linha divisória que 

passa pelos pontos de maior cota entre duas bacias vizinhas. A área pode ser 

determinada com boa precisão utilizando-se um planímetro, com métodos 

geométricos de determinação de área de figura irregular ou com recursos 

intrínsecos aos aplicativos de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), 

quando se trabalha com a planta digitalizada.

As bacias podem ser classificadas em grandes e pequenas. O tamanho da bacia (a 

área) não é critério suficiente para tal classificação, haja vista que duas bacias da 

mesma área podem apresentar comportamentos hidrológicos totalmente distintos. 

Considera-se uma bacia pequena quando a quantidade de água acumulada no leito 

do curso d’água devido à precipitação for superior à quantidade de água acumulada 

no solo e na vegetação. 

A área da bacia afeta a grandeza das enchentes, das vazões mínimas e das vazões 

médias de várias formas. Ou seja, tem significativa influência sobre o hidrograma 

como veremos a seguir.

• Exemplos de vazões máximas, mínimas e médias:

Efeito     sobre     vazões     máximas  : Suponhamos duas bacias que diferem apenas pela 

área. Se quantidades iguais de chuva precipitam em intervalos de tempos iguais 

sobre elas, o volume do escoamento superficial por unidade de área será o mesmo 

nas duas bacias. Entretanto, esse volume de escoamento estará mais espalhado na 

bacia de maior área. 

Assim, o tempo necessário para que todo esse volume passe pela seção de saída 
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desta bacia será maior que o tempo gasto na bacia de área menor. Porém, o pico de 

enchente será menos acentuado na maior bacia (em relação à vazão normal). Isto 

significa que, para um dado volume de um hidrograma de cheia de base mais larga, 

o tempo necessário para que um escoamento de enchente (que caiu próximo à 

nascente, por exemplo) atinja uma seção (saída, por exemplo) aumenta na medida 

em que a área da bacia aumenta.  

Efeito     sobre     as     vazões     mínimas  : Uma vez cessado o escoamento superficial, a 

vazão de um curso d’água é alimentada pela água subterrânea. Consequentemente, 

com o gasto desse armazenamento a vazão do curso d’água vai diminuindo até que 

o curso d’água fique seco ou haja uma recarga no solo pelas precipitações. Estas, 

que ocorrem durante as secas, atingem algumas partes das grandes bacias, 

enquanto muitas vezes não caem sobre algumas pequenas sub-bacias. Por esse 

motivo, a vazão dos cursos d’água principais das bacias maiores tem maior chance 

de prover uma vazão firme. 

Efeito     sobre     a     vazão     média:   A área da bacia não afeta diretamente a vazão média. 

Assim, as vazões médias específicas (vazão por unidade de área) em vários pontos 

de uma bacia são praticamente constantes. 

 Delimitação da bacia: A delimitação de uma bacia hidrográfica consiste em 

seguir as redes de drenagem, que são as redes que indicam, em uma área, o 

caminho preferencial  da água.  A delimitação pode ser  feita  em uma carta 

topográfica,  com  observações  de  campo  e  também  com  o  auxilio  da 

fotointerpretação.  O  resultado  deste  método  tradicional  não  define  uma 

precisão da informação gerada, no entanto, é possível delimitar essas áreas 

com  maior  precisão,  utilizando  Modelos  Numéricos  de  Terreno  -  MNT.  O 

método automático será apresentado na Unidade 3.

Além da delimitação topográfica, deve-se observar a delimitação da bacia sob o 

ponto de vista geológico e em formações características, calcárias ou de geologia 
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especial. Raramente as duas delimitações coincidem. 

 Divisores  de  águas: O  divisor  de  águas  é  o  que  delimita  a  Bacia 

Hidrográfica. Existem dois tipos de divisores: o topográfico e o geológico ou 

freático. O primeiro diz respeito à linha que une os pontos mais elevados do 

relevo e o segundo, linha que une os pontos mais elevados do lençol freático. 

O divisor freático varia ao longo do ano em função das estações (época de 

chuva  e  seca).  Normalmente,  não  há  coincidência  entre  os  dois  tipos  de 

divisores, prevalecendo quase sempre o topográfico, por ser fixo e de mais 

fácil identificação. A Figura 3 mostra uma carta topográfica com a delimitação 

de  uma  pequena  bacia  hidrográfica,  com  seus  principais  elementos 

fisiográficos.

Figura 3 - Linhas divisórias freática e topográfica.

Fonte: Apostila de hidrologia da Universidade Federal da Bahia
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Figura 4 - Carta topográfica da região do sul de Minas com a separação de uma pequena 

bacia hidrográfica e seus principais elementos fisiográficos.

Fonte: Poliana Freitas, UFRPE.

 Forma da bacia: A forma da bacia hidrográfica é uma análise importante, 

considerando a influência que a mesma exerce no tempo de transformação 

da chuva em escoamento e sua identificação na seção de controle. As bacias 

hidrográficas têm uma diversidade infinita de formas, que refletem o 

comportamento hidrológico da bacia. 

 Bacia Circular: Em uma bacia circular, toda a água escoada tende a alcançar 

a saída da bacia ao mesmo tempo.

Figura 5 - Bacia Arredondada e as características do escoamento nela originado por 

uma precipitação uniforme.

Fonte: Apostila de hidrologia da Universidade Federal da Bahia.
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 Bacia Elíptica: Em  uma bacia elíptica, toda a água escoada é mais 

distribuída em um intervalo de tempo.

Figura 6 - Bacia elíptica e as características do escoamento nela originado por uma 

precipitação uniforme.

Fonte: Apostila de hidrologia da Universidade Federal da Bahia.

 Bacia Radial ou Ramificada: As bacias do tipo radial ou ramificada são 

formadas por conjuntos de sub-bacias alongadas que convergem para um 

mesmo curso principal. Cheias crescem, estacionam ou diminuem à medida 

que se fizerem sentir as contribuições das sub-bacias.

Figura 7 - Bacia ramificada e as características do escoamento nela originado por uma 

precipitação uniforme.

Fonte: Apostila de hidrologia da Universidade Federal da Bahia.

 Relevo: O relevo, importante nas relações com o risco de erosão do solo e 

com a mecanização, apresenta-se como um aspecto ambiental significativo, 

por estar diretamente relacionado ao escorrimento superficial e à velocidade 

da água, portanto ao transporte de solo, nutrientes, dejetos e agrotóxicos para 
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os cursos de água. 

Diversos parâmetros foram desenvolvidos para refletir as variações do relevo em 

uma bacia. Os mais comuns são:

a) Declividade da bacia: A declividade da bacia ou dos terrenos da bacia tem uma 

relação importante e também complexa com a infiltração, o escoamento superficial, 

a umidade do solo e a contribuição da água subterrânea ao escoamento do curso 

d’água. É um dos fatores mais importantes que controla o tempo do escoamento 

superficial e da concentração da chuva e tem uma importância direta em relação à 

magnitude da enchente. Quanto maior a declividade, maior a variação das vazões 

instantâneas. 

b) Curva Hipsométrica: A curva hipsométrica representa a variação da elevação 

das áreas de uma bacia hidrográfica. Esta curva é obtida quando se acumulam as 

áreas que estão acima ou abaixo de determinada altitude. A Figura 8 representa o 

formato de uma curva hipsométrica.

Figura 8 - Gráfico da Curva Hipsométrico. 

Fonte: Apostila de hidrologia da Universidade Federal da Bahia

A Tabela 2 apresenta os passos utilizados para o cálculo de uma curva hipsométrica.
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Tabela 2 - Curva Hipsométrica

Fonte: Apostila de hidrologia da Universidade Federal da Bahia

 Padrões de drenagem: A velocidade do escoamento em canal é usualmente 

maior que a velocidade de escoamento superficial. Portanto, o tempo de 

deslocamento do escoamento em uma bacia na qual o comprimento de 

escoamento superficial é pequeno em relação ao comprimento do canal, seria 

menor do que em uma bacia com trechos longos de escoamento superficial. 

O tempo de deslocamento do escoamento em uma bacia é um dado de 

extrema importância para diversos estudos hidrológicos, como será mostrado 

a seguir. O padrão de drenagem é um indicador das características do 

escoamento de uma precipitação. Alguns parâmetros foram desenvolvidos 

para representar os padrões de drenagem. 

Ordem     dos     cursos     d  ’  água   - Leis de Horton - A ordem do curso d’água é uma medida 

da ramificação dentro de uma bacia. Um curso d’água de primeira ordem é um 

tributário sem ramificações; um curso d’água de 2a ordem é um tributário formado 

por dois ou mais cursos d’água de 1a ordem; um de 3a ordem é formado por dois ou 

mais cursos de 2a ordem; e, genericamente, um curso d’água de ordem n é um 

tributário formado por dois ou mais cursos d’água de ordem (n - 1) e outros de 

ordens inferiores.
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Figura 9 - Ordem dos cursos de água segundo Horton.

Fonte: Apostila de hidrologia da Universidade Federal da Bahia.

Para uma bacia hidrográfica, o eixo principal é definido como a ordem principal do 

respectivo canal. A Figura 9 apresenta a ordenação dos cursos de água de uma 

bacia hipotética. Neste caso, a ordem principal da bacia é 4. 

1.3.2 Características Geológicas 

O estudo geológico dos solos e subsolos tem por objetivo principal a sua 

classificação segundo a maior ou menor permeabilidade, dada a influência que tal 

característica tem na rapidez de crescimento das cheias. A existência de terrenos 

quase, ou totalmente, impermeáveis, impede a infiltração facilitando o escoamento 

superficial e originando cheias de crescimento repentino. Já os permeáveis 

ocasionam o retardamento do escoamento devido à infiltração, amortecendo as 

cheias. Na Figura 10 abaixo, ilustra-se o que se acabou de mencionar:
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Figura 10 - Características da vazão de um rio de acordo com a permeabilidade do solo.

Fonte: Apostila de hidrologia da Universidade Federal da Bahia.

• Entendendo a permeabilidade de um rio:

Bacia     Impermeável     -   ao receber uma certa precipitação, dá origem a um 

escoamento superficial com elevada ponta; 

Bacia     Permeável     -   dá origem a um escoamento superficial de forma achatada e cuja 

ponta máxima é bastante retardada em relação ao início da precipitação.

a) Transporte de Sedimentos: A existência de maior ou menor transporte de 

sedimento, depende da natureza geológica dos terrenos. O seu conhecimento é 

fundamental, visto que a erosão e sedimentação das partículas altera a topografia 

do leito do rio.

b) Características Térmicas: O estudo hidrológico de uma bacia deverá comportar 

a análise das suas características térmicas, análise esta em que deverão intervir 

observações de trocas de calor entre solo e atmosfera, superfície da água e 

atmosfera, etc. A localização geográfica da bacia hidrográfica é determinante das 

suas características térmicas. Assim, a variação da temperatura faz-se sentir com:

b.1) Latitude - a amplitude térmica anual está também relacionada com a latitude, - 

é máxima nos pólos e mínima no equador;

b.2) Proximidade do mar - as maiores amplitudes térmicas verificam-se nas zonas 

continentais, áridas, enquanto que em regiões submetidas à influência marítima 
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apresentam uma certa uniformidade térmica;

b.3) Altitude - a temperatura diminui com a altitude. De uma forma geral, 

poderemos dizer que as regiões mais elevadas apresentam temperaturas mais 

baixas;

b.4) Vegetação - por ação da menor fração de energia solar que atinge o solo e do 

calor absorvido pela evapotranspiração das plantas, a temperatura média anual de 

uma região arborizada pode ser inferior em 10 °C  ou 20 °C  à uma região 

desarborizada;

b.5) Tempo - a temperatura começa a elevar-se ao nascer do sol e atinge o máximo 

1 a 3 horas depois do sol ter atingido a altitude máxima. A variação da temperatura 

faz-se sentir também durante o ano segundo as estações, sendo maior ou menor 

conforme a localização geográfica, como foi referido antes.

• Entendendo o ciclo hidrológico:

É o fenômeno global de circulação fechada da água entre a superfície terrestre e a 

atmosfera, impulsionado fundamentalmente pela energia solar associada à 

gravidade e à rotação terrestre.

O conceito de ciclo hidrológico (Figura 11) está relacionado ao movimento e à troca 

de água nos seus diferentes estados físicos, que ocorre na hidrosfera, entre os 

oceanos, as  calotas de gelo, as águas superficiais, as águas subterrâneas e a 

atmosfera. Este movimento permanente deve-se ao sol, que fornece a energia para 

elevar a água da superfície terrestre para a atmosfera (evaporação), e à gravidade, 

que faz com que a água condensada caia (precipitação) e que, uma vez na 

superfície, circule através de linhas de água que se reúnem em rios, até atingir os 

oceanos (escoamento superficial) ou se infiltre nos solos e nas rochas, através dos 

seus poros, fissuras e fraturas (escoamento subterrâneo). Nem toda a água 
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precipitada alcança a superfície terrestre, já que uma parte, na sua queda, pode ser 

interceptada pela vegetação e volta a evaporar-se. (CARVALHO & SILVA, 2006)

A quantidade de água e a velocidade com que ela circula nas diferentes fases do 

ciclo hidrológico são influenciadas por diversos fatores como, por exemplo, a 

cobertura vegetal, altitude, topografia, temperatura, tipo de solo e geologia.

O equilíbrio do balanço hídrico compreende a disponibilidade e o estado geral dos 

recursos hídricos num sistema hidrológico. 

Figura 11 - Ciclo Hidrológico. 

Fonte: FISRWG 1998

O conceito de avaliar a disponibilidade dos recursos hídricos considera todas as 

entradas e saídas respeitando o ciclo do sistema.

a) As entradas incluem:

• Precipitação – chuva ou neve; 

• Água subterrânea entrando de um aquífero adjacente ou aquífero 

transfronteiriço (bacia hidrográfica transfronteiriça); 

• Derretimento da neve;  
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• Transferências inter-bacias (água transferida de uma bacia hidrográfica para 

outra bacia adjacente). 

b) As saídas incluem:

• Evaporação; 

• Evapotranspiração; 

• Retirada de água dos rios para usos como: consumo, industrial, doméstico e 

de irrigação; 

• Retirada de água dos aquíferos subterrâneos para diversos usos; 

• Transferências interbacias (água transferida de uma bacia para outra 

adjacente).

Embora possa parecer um mecanismo contínuo, de entradas e saídas, com a água 

se movendo de uma forma permanente e com uma taxa constante, é na realidade 

bastante diferente, pois o movimento da água em cada uma das fases do ciclo é 

feito de um modo bastante aleatório, variando tanto no espaço como no tempo.

 

24



2. DIFERENTES FORMAS DE UTILIZAÇÃO DA GESTÃO TERRITORIAL

A cidade constitui-se hoje na primeira e menor unidade espacial complexa, que é 

geográfica, social e economicamente delimitada através de atividades 

particularizadas dentro de um espaço específico e único, que envolve hábitos 

culturais, meio-ambientais e atividades econômicas (Vicente, 2001). 

Segundo o autor é essa unidade espacial imposta tanto por razões físico-naturais, 

político-sociais, quanto por critérios dos chamados meios de produção, que cerca de 

60% da população mundial (projeção ONU, 1998) reconhecerá imediatamente 

enquanto lugar, espaço e paisagem no seu cotidiano na virada do milênio. A sua 

extrema importância, enquanto fenômeno espacial, não se encontra apenas no fato 

de apresentar-se como forma de aglomeração humana quase que hegemônica nos 

dias atuais, no que tange a volume de pessoas, mas principalmente na 

contraposição e complexidade sugeridas em relação ao rural, denotadas por sua 

presença impactante tanto na cultura (pela urbanização), quanto no meio ambiente.

O território está desorganizado e  é extremamente difícil compreender todas as 

atividades que ocorrem nesta área. Os sistemas de representação espacial 

baseiam-se em conceitos cartográficos e de geoprocessamento para representar a 

realidade em uma escala reduzida e virtual. Basicamente, o que deve ser levado em 

conta é que, quando um determinado território é representado em um ambiente 

virtual, em escala reduzida, é possível realizar simulações e principalmente 

relacionar as atividades que ocorrem no território de maneira integrada.

As atividades exercidas no território são observadas em escalas diferenciadas, 

conforme a figura 12, e de acordo com esta análise, a interpretação poderá ser 

diferenciada.
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Figura 12 - Representação de escalas de observação.

Fonte: Elizabeth Machado Web Geografia.

Segundo Nunes (2010) a possibilidade de identificar as entidades físicas e 

antrópicas de maneira conjunta e integrada, reflete no entendimento dos elementos 

necessários à gestão territorial. Esta análise integrada pode ser representada por 

indicadores que retratam a realidade do território.

A aplicação da gestão territorial pode ter finalidades distintas, e possui 

características peculiares. Por outro lado, alguns aspectos em comum em 

determinadas atividades proporcionam resultados, que podem ser analisados na 

lista a seguir:
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Tabela 3 - Lista de aplicações de Gestão Territorial

Fonte: Adaptado de ALCÁZAR, 2007
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