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Como o próprio título sugere, esta não é uma obra exaustiva sobre 
os diferentes tipos de análise de riscos, pois reúne uma série de 
estudos sobre de diferentes casos de riscos, em que preocupa 
descrever com suficiente detalhe, para cada um deles, a 
metodologia usada para analisar cada tipo de risco.

Ainda que, do ponto de vista metodológico, haja muitos aspetos 
comuns na análise dos diferentes tipos de risco, tal não significa 
que quando entramos na análise das caraterísticas concretas de 
determinado risco, não possam existir nuancespróprias, 
intrínsecas à sua especificidade, que merecem um tratamento 
particular.

Por isso, estamos convictos de que a edição desta obra será de 
grande utilidade para todos os investigadores que se dediquem às 
temáticas nela tratadas, uma vez que aqui poderão encontrar a 
metodologia que os ajudará a desenvolver a sua pesquisa e que 
poderá servir de suporte ao trabalho que pretendam realizar.
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p R E fáC I O

O IV Congresso Internacional de Riscos, realizado na cidade de Coimbra, 

em maio de 2017, deu origem a uma série de trabalhos científicos, alguns dos 

quais foram publicados sob a forma de artigos na revista Territorium, n.º 25 (II), 

dedicado ao tema “Riscos e Educação”. Os restantes trabalhos, que foram sub-

metidos e aceites para publicação, distribuem-se por quatro volumes da série de 

livros dedicada aos “Estudos Cindínicos” e que, como este tomo, versam sobre 

temas específicos.

A metodologia de “Análise de riscos” através de “Estudos de casos”, como o 

próprio nome indica, corresponde a uma obra de cariz didático, pois, através de 

doze diferentes estudos, dá conta de vários métodos de análise que, em função dos 

diversos tipos de risco abordados, podem ser usados não só para analisar o risco, 

mas também para gerir algumas das suas manifestações e, até, para mitigar as con-

sequências destas.

Como o próprio título sugere, esta não é uma obra exaustiva sobre os diferentes 

tipos de análise de riscos, pois trata-se de uma série de estudos de diferentes casos de 

riscos, que se preocupa em descrever, com suficiente detalhe, a metodologia que foi 

usada para analisar cada um desses vários tipos de risco.

Ainda que, do ponto de vista metodológico, haja muitos aspetos comuns na 

análise dos diferentes tipos de risco, tal não significa que quando entramos na aná-

lise das caraterísticas concretas de determinado risco, não possam existir nuances 

próprias, intrínsecas à sua especificidade, que mereçam um tratamento particular.

De facto, analisar riscos tão diferentes como o sísmico, ou o de movimentações 

em massa, ou aqueles que estão associados à vegetação, à precipitação e às condições 

climáticas ou, ainda, riscos industriais e ambientais, para referir apenas alguns dos 

que são abordados nesta obra, dá bem conta da diversidade dos aspetos que, como 

maior ou menor detalhe, podem ser tidos em conta na análise de riscos e, por con-

seguinte, da diversidade metodológica que será possível encontrar na sua análise, 

através dos exemplos apresentados neste volume.

Por isso, estamos convictos de que a edição desta obra será de grande utilidade 

para todos os investigadores que se dediquem às temáticas nela tratadas, uma vez 
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que aqui poderão encontrar a metodologia que os ajudará a desenvolver a sua pes-

quisa e que poderá servir de suporte ao trabalho que pretendem realizar.

Deste modo, por várias razões, justifica-se a publicação deste livro e a RISCOS 

sente-se orgulhosa de o poder incluir na sua Coleção sobre “Estudos Cindínicos”

Coimbra, 20 de julho de 2018

Luciano Lourenço
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Ainda que nem sempre os aspetos metodológicos sejam devidamente valoriza-

dos nos trabalhos científicos, o uso da metodologia adequada é fundamental não 

só para alcançar o objetivo proposto, mas também para o conseguir fazer com o 

mínimo dispêndio de tempo e de esforço, razões mais do que suficientes para que se 

lhe deva dedicar alguma atenção.

Ora, por essa razão e porque a metodologia para a análise de risco pode ser 

abordada sob várias perspetivas, nunca será por demais apresentar alguns exemplos 

desse tipo de abordagens.

Assim, nesta obra são divulgados vários exemplos de abordagens, através de di-

ferentes estudos de casos, que, entre outros, passam pela proposição de diversa me-

todologia, a qual poderá ser usada para fins variados, designadamente para: 

i. Gestão e mitigação do risco sísmico, desde a avaliação até ao planeamento 

de emergência; 

ii. Hierarquização de riscos de catástrofes, tendo por base um estudo compa-

rativo em Santos; 

iii. Delimitação de áreas de instabilidade em vertentes; 

iv. Emissão de alertas precoces para a humidade do solo no Brasil, usando 

dados de radar e de índices de vegetação; 

v. Verificação das condições climáticas e do uso da cobertura vegetal numa 

bacia hidrográfica no semiárido brasileiro, utilizando imagens Landsat; 

vi. Aplicação da transformada de ondeletas à precipitação do estado do Ma-

ranhão - Brasil; 

vii. Definição de limiares de precipitação responsáveis pela ocorrência desliza-

mentos na província de Gipuzkoa (País Basco); 

viii. Levantamento da profundidade, cor e textura de solos em áreas de risco a escor-

regamentos, com base no trabalho de campo em Ubatuba e Santos/SP , Brasil; 

https://orcid.org/0000-0002-2017-0854
mailto:luciano%40uc.pt?subject=
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ix. Avaliação de risco de exposição a nanopartículas fabricadas, através do mé-

todo de bandas de controlo;

x. Levantamento de riscos ambientais em sistemas de drenagem alterados pe-

los canais derivados multifuncionais;

xi. Aplicação de padrões abertos à gestão de risco, através de uma abordagem 

multidisciplinar;

xii. Avaliação e prevenção de riscos decorrentes de eventos meteorológicos ex-

tremos em Petrópolis, RJ - Brasil, através da análise e modelagem numérica 

da atmosfera.

A reunião deste conjunto de estudos permite mostrar a diversidade metodológi-

ca que pode ser aplicada à análise de riscos e, através dos estudos de casos apresenta-

dos, serve de exemplo para outros estudos que possam vir a ser desenvolvidos sobre 

os riscos aqui abordados.

Convicto de que este livro poderá ser útil a todos aqueles que se interessam 

pelos aspetos metodológicos que devem presidir à elaboração de estudos científi-

cos, a RISCOS também não teve dúvidas em o incluir na sua série sobre “Estudos 

Cindínicos”, na expectativa de que ele possa contribuir para ajudar a aumentar o 

conhecimento de quem nele vier procurar informação.

Que seja útil não sós aos investigadores, mas também  aos decisores, são os 

nossos votos! 
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Resumo: Pequenos canais artificiais, para derivação de água, geram impactos 

na dinâmica hidrogeomorfológica, a potencializar riscos naturais, 

geralmente negligenciados por pesquisadores e gestores, com re-

percussões ecossistémicas. Este estudo pretende levantar os riscos 

ambientais para sistemas de drenagem com estas alterações, como 

a supressão hídrica em alguns trechos fluviais da bacia do alto 

rio Dourados, município de Patrocínio no Estado Brasileiro de 

Minas Gerais, que possui 16 canais artificiais. Foram realizados 

campos entre os anos de 2006 e 2016, sendo que em 12 ativida-

des mensais (de out/2015 a set/2016) foram obtidos dados das 

vazões, turbidez e observação dos impactos existentes quanto ao 

prolongamento, supressão e desvio de habitats. Os resultados re-

velam que, pela ausência de gestão, os canais derivados artificiais 

DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-54295-2-3_3_10
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podem suprimir as vazões dos cursos naturais, em alguns trechos, 

o que enfatiza o status de risco ambiental e, consequentemente, 

ecossistémico para a bacia. Contudo, os mesmos possuem potencial 

para estender os habitats fluviais, se bem geridos, de modo que é 

imperativo um melhor conhecimento de seus regimes e relações 

com os canais naturais.

Palavras ‑chave: Canais artificiais, vazão, habitats fluviais.

abstract: Small artificial channels for water distribution, generate impacts on 

the hydrogeomorphological dynamics and increase natural risks, 

generally neglected by researchers and managers but with reper-

cussions on ecosystems. This study seeks to draw attention to the 

environmental risks for drainage systems altered by multifunctional 

distribution channels, with special focus on the suppression of wa-

ter in certain stretches. It looks at the basin of the upper Dourados 

river, in Patrocínio/MG, a town in south-eastern Brazil, which has 

16 artificial channels. Fieldwork was carried out between 2006 and 

2016, and data on flows, turbidity and observation of existing impacts 

on habitat extension, suppression and diversion were obtained in 12 

monthly activities (October 2015 to September 2016). The results 

show that, due to the lack of management, the artificial distribu-

tion channels can suppress the flows of the natural watercourses in 

some stretches, which emphasizes the status of environmental risk 

and, consequently, the ecosystem risk for the basin. However, they 

do have the potential to extend river habitats if well managed, so a 

better understanding of their regimes and relationships with natural 

channels is essential.

Keywords: Artificial channels, flow rate, river habitats.
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Introdução

Nos sistemas de transposição de água, pelo contexto econômico de suas concep-

ções, predominam preocupações com a eficiência do serviço de captação/derivação, 

transporte e distribuição de água (Rijo & Pereira, 1987; Renault, 1988; Bhutta 

& Van Der Velde, 1992; Murray-Rust & Van Der Velde, 1994; Replogle,1997; 

Kouchakzadeh & Marashi, 2005; Paudel et al., 2014). São projetos dotados de 

diferentes níveis tecnológicos, escalas e objetivos, existindo desde pequenos sulcos 

de terra, voltados as ruralidades e aqui chamados canais derivados multifuncionais, 

passando por projetos de abastecimento urbano, industrial, irrigação e até mesmo 

grandes canais de navegação. É interessante notar que, entre todas estas tipologias, 

os canais rústicos de terra são os menos estudados.

Assim, pensando nos canais de terra, é válido notar que suas origens remontam a 

diferentes regiões, culturas e momentos do desenvolvimento civilizatório, tendo per-

passado ao longo de várias transformações sociais e técnicas. Embora seja comum 

confundi-los com canais estritos para irrigação, é na sua multifuncionalidade que 

se encontram características importantes, como o caso da perenidade do fluxo e o 

consequente potencial para desenvolvimento de condições ecossistémicas. Logo, além 

da irrigação, servem ao abastecimento humano, dessedentação animal, piscicultura, 

aquicultura, lazer, ornamentação, valorização das propriedades, integração comunitá-

ria e, em determinadas condições, o desenvolvimento de habitats fluviais e marginais. 

É pertinente notar que por mais importantes que sejam, no contexto tradi-

cional, são raramente lembrados em pesquisas cientificas o que tornam escassos 

os conhecimentos dos impactos que geram, tanto do ponto de vista ambiental 

como para às políticas públicas. Este distanciamento pode ser explicado, mas não 

justificado, pela menor atenção dada as operações de uso e ocupação tradicionais 

e os impactos que produzem. Assim, as obras se integram nas paisagens agrárias 

em diferentes regiões do mundo e parecem, erroneamente, pouco influenciar nas 

dinâmicas ecossistémicas. 

Os canais artificiais acabam sendo pouco considerados em investigações cien-

tíficas. Esta ausência de abordagem é problemática pois os canais modificam as 

formas superficiais do relevo, primeiro pela abertura da linha de água e depois pelos 
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diques antrópicos, estes elementos são chamados de assinaturas topográficas huma-

nas (Tarolli, 2014). Logo, a sua existência promove alterações na dinâmica hidro-

geomorfológica (processos e formas do relevo) que podem gerar riscos à dinâmica 

ecossistémica nos cursos fluviais naturais, pela redução ou supressão dos fluxos. 

Contudo, se bem geridos estas estruturas podem significar uma extensão dos am-

bientes em questão. 

Nestes casos, seus perfis rudimentares, contribuiriam para associação dos riscos 

naturais, representados pelo clima e as suas consequências no caudal dos cursos 

fluviais, com os riscos antrópicos, aqueles oriundos da má gestão territorial. Des-

te modo, Nunes (2009) fala das consequências dramáticas que episódios naturais 

podem ter sobre a sociedade, principalmente quando geridos incorretamente. Para 

os canais artificiais, tal concepção pode ser entendida a partir a probabilidade que 

consequências danosas ocorram ao sistema natural. Estes danos também tornam 

vulneráveis as comunidades dependentes dos recursos hídricos, com agravamentos 

associados ao comportamento climático, como as estações secas prolongadas.  

Para Lourenço (2006) estas condições constituem riscos mistos, pela integração 

de aspectos naturais e humanos desestabilizadores da ordem ambiental em vigência. 

Argumento reforçado por Veyret & Richemond (2007), vendo nos riscos ambien-

tais como crises nos sistemas naturais, agravadas pela atividade humana. Pensando 

em cenários impactados por obras, nos sistemas de drenagens, é significativo o con-

tributo de Pereira & Pedrosa (2007) que levaram em conta os problemas oriundos 

da artificialização dos processos de drenagem. Os autores, citando os tradicionais 

ambientes de socalcos no norte português, apontaram a dependência que espaços 

como estes, mesclados entre o natural e o antrópico, passam a ter das ações huma-

nas. Estas práticas são necessárias à manutenção de uma série de operações hidro-

lógicas, ecossistémicas, geomorfológicas e nem sempre são realizadas corretamente. 

Aplicando a proposta de Silva et al. (1999), para cenários de crise, nos canais 

abertos artificiais, a sua ineficiente gestão, pode levar a dois níveis críticos: risco 

ambiental, comprometimento de elementos físicos, neste caso, principalmente a 

hidrologia, e, a partir deste, o risco ecossistémico com ameaça à biodiversidade atre-

lada aos habitats fluviais e ambientes ripícolas. Neste caminho, são pertinentes as 

reflexões de Conti (2002), em análises de ambientes tropicais brasileiros, alertando 
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para os riscos de secas prolongados que podem gerar, como perdas agrícolas, fome, 

desertificação e conflitos consequentes. Muitas vezes, episódios de seca levam os 

sistemas de capitação de água a se tornarem pontos de predação do recurso, com 

severas perdas ecossistémicas e conflitos entre os usuários. 

Todavia, são raros os estudos que se preocupam como estes canais podem 

representar riscos à biodiversidade e à dinâmica hidrológica ou, para além desta 

concepção primária, como contribuiriam para o desenvolvimento ecossistémico, 

como referido por Wateau (2000) e Leibundgut & Kohn (2014). Assim, os ca-

nais deveriam ser abordados como na proposição de Rebelo (1994), que expôs a 

importância das ciências geográficas na gestão regional, com o foco em apontar 

quais danos, práticas ou condições naturais precisam ser revistas, na relação entre 

Sociedade e Natureza. 

Entre os impactos significativos que precisam ser conhecidos estão, principal-

mente, os relativos aos habitats fluviais, ambientes relacionados entre a hidrolo-

gia, geomorfologia fluvial e zonas riparias, que respondem por importantes elos 

ecossistémicos das bacias de drenagem. De maneira que este trabalho pretende 

apresentar, pela consideração de aspectos hidrogeomorfológicos, como uma bacia 

pode estar susceptível aos riscos ambientais ou tê-los atenuados a partir da presen-

ça de canais abertos artificiais. 

Procedimentos Metodológicos

Marini & Piccolo (2005) apontam a importância de apresentar elementos que 

revelem as especificidades do ambiente investigado, principalmente pelas altera-

ções antrópicas, para discussões cientificas e nos planejamentos. É este o caso pre-

tendido nesta pesquisa para que, por meio da coleta de dados em campo, sejam 

apresentados como os canais artificiais podem desenvolver cenários de riscos, a 

partir da associação de aspectos naturais e humanos, ou quais características su-

gerem uma outra possibilidade: da contribuição na extensão dos habitats fluviais 

ao longo das derivações. 

Para o desenvolvimento cartográfico foram necessários:
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•	 Base cartográfica: Folha topográfica Patos de Minas, à 1:25.000 e com cur-

vas de nível equidistantes de 20 metros. Uso de imagem Sensor Blackbrig-

de/Rapdeye (2010) cedida pelo Laboratório de Cartografia do Instituto de 

Geografia da Universidade Federal de Uberlândia (a partir do Instituto Es-

tadual de Florestas). As curvas e outros elemenos foram digitalizadas e tra-

balhadas em ambiente SIG para a construção espacial da bacia de estudo;

•	 As assinaturas Topográficas Humanas: correspondem as estradas, canais abertos ar-

tificiais e drenos, foram extraídas pelo método de interpretação visual, da imagem 

de satélite Blackbrigde/Rapdeye, digitalizadas na escala visual de mapeamento de 

1:25.000, e posterior campo para validação das informações extraídas;

•	 Mapa da rede de drenagem e dos riscos de supressão da vazão: Para indicar 

ambientes que portam condições características dos habitats fluviais, ou 

troços dos canais naturais que estivessem correndo risco de supressão da 

vazão. A rede de drenagem foi obtida a partir do cruzamento do sistema de 

drenagem da folha topográfica e imagens de sensor já citados e, finalmen-

te, pelas atividades de campo necessárias para confirmação da realidade e 

de possíveis alterações na bacia, incluindo, portanto, os canais artificiais. 

Foram definidas as extensões dos canais artificiais, e as faixas que recebiam 

manutenções anuais, sazonais ou sem datas definidas, as distinções citadas 

foram demarcadas pelo uso de Aparelho GPS. Também foram conside-

rados elementos da fauna e flora, nestes ambientes, seguindo a lógica da 

observação mensal, no início da manhã e final da tarde. Estes elementos 

foram importantes para identificar, na bacia estudada, como a dinâmica 

das manutenções influía no desenvolvimento dos habitats fluviais. 

Para validar as análises foram importantes os levantamentos bibliográficos e as 

atividades de campo. Assim foram abordados aspectos relativos ao sistema de drena-

gem, clima (Silva, 2014), análises em ambientes de Sistema de Informação Geográfica 

(SIG) (Veloso et al., 2013), estudos sobre a preservação ambiental e finalmente dos 

impactos hidrogeomorfológicos dos canais artificiais (Silva & Rodrigues, 2015). 

Ocorreram também análises do ano hidrológico de 2015/2016 com realização 

de campanhas mensais para monitoramento da vazão, necessárias a identificação de 

cenários hídricos críticos. No aferimento da velocidade dos fluxos (obtenção das 
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vazões), se utilizou micromolinete fluviométrico (Global Water BC 1200 - haste 

graduada), tendo sido definida, por batimetria, as seções molhadas nas quais foram 

realizadas medições da velocidade dos fluxos, em m/s. Nos canais com maior pro-

fundidade, próximos a 1 metro de profundidade, foi estabelecido uma medição a 

cerca de 0,15 m da superfície, um ponto médio e outro a 0,15 m do leito do canal. 

Em cada ponto amostral, o micromolinete foi mantido por 20 segundos, para que 

fosse utilizada a velocidade média do fluxo. Tendo sido repetido o procedimento 

por 3 vezes, os dados obtidos eram aplicados na equação 1.

Q = V x A                (1)

Onde: Q é a vazão (m³/s), V é velocidade (m/s) e A é a área da seção molhada (m²).

As seções transversais estão apresentadas na fig. 1, de modo que foram realizadas 

medições e coletas em pontos a montante e jusante do barramento de derivação (no 

canal natural) e no início e final do canal artificial. Estas escolhas se justificam na 

oportunidade de observar como se dá a direção dos fluxos e a dinâmica da turbidez 

ao longo dos sistemas de derivação estudados.

As precipitações foram obtidas junto a Agência Nacional das Águas (série história 

ANA de 1986 a 2016, posto pluviométrico 1846002 -  Estação Charqueada do Pa-

trocínio) e em 5 pluviómetros instalados em propriedades rurais da área. Já a turbidez, 

que trata da redução da transparência de uma amostra aquosa pela presença de mate-

rial em suspensão, foi obtida utilizando a nefelometria (N.T.U), um método indireto 

fig. 1 ‑ Pontos de medições das vazões e amostragens para turbidez.
Fig. 1 - Points of measurement of the flows and sampling for turbidity.
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que determina a intensidade de luz incidida em um ângulo de 90º (CETESB, 2011).  

Nesta pesquisa foi utilizado o turbidimetro Alfakit 2000 que, calibrado com amostra-

gem em branco (água deionizada), recebia as amostras, para obtenção da quantidade 

de partículas capazes de interferir na passagem da luz na coluna de água. 

Para definição de ambientes com condições ecossistémicas que permitam a 

formação de habitats fluviais e ripários foram observados os seguintes aspectos:

a) Condições que emulem habitats fluviais: as características de habitats flu-

viais devem variar conforme os aspectos naturais e as espécies associadas 

para cada região, se espera que um conjunto de características como vazão, 

velocidade do fluxo, forma do canal, turbidez entre outros parâmetros se-

jam encontrados no canal artificial, semelhantes ao natural;

b) Fluxos perenes: uma vez que a vegetação e fauna da região estão condicionadas 

aos perfis dos cursos naturais perenes, é vantajosa a constatação que os canais 

artificiais são constantes, sendo raros os episódios com interrupção de fluxos;

c) Ambientes lênticos associados aos canais artificiais: ainda que não sejam 

comuns as interrupções dos caudais, é de toda maneira válida a presença de 

ambientes que permitam o refúgio de espécies aquáticas em algum eventual 

interstício dos fluxos;

d) Inexistência de fontes contaminantes: Se tratando de habitats em condições 

ideais, espera-se a ausência de fontes de contaminação.

O conjunto de informações angariados são apresentados e discutidos a seguir.

Caracterização da área

As cabeceiras do rio Dourados encontram-se no município de Patrocínio-MG 

(mesorregião do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba), Estado Brasileiro de Minas 

Gerais, e chamam atenção pelo grande número de canais artificiais multifuncionais 

associados aos pequenos córregos.  A área tem 63 km² com sete cursos fluviais natu-

rais principais (córregos da Taquara, da Cava, Preto, da Ponte Alta, da Lavrinha, da 

Estiva e do Mariano) e dezesseis derivações artificiais chamadas de regos d’água. A 

fig. 2 apresenta a localização da área com inclusão da rede de drenagem.
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O clima possui duas estações bem definidas, com os verões quentes e húmidos 

de outubro a março, as temperaturas médias a rondar 23 °C, já no inverno, restante 

do ano hidrológico, prevalecem condições amenas e secas com temperaturas médias 

por volta de 18 °C (Silva, 2014). Também é no verão que se concentram 90 % 

dos 1500 mm de precipitações anuais. Esses dados mostram como é importante 

a gestão eficiente dos recursos hídricos, no final do período da seca, para evitar 

cenários de crises hídricas, quando ocorrem conflitos pela água e o agravamento de 

problemas ecossistémicos. 

O relevo é expresso pelo complexo geológico/geomorfológico de origem intru-

siva, o domo de Serra Negra (80 milhões de anos) cuja injeção magmática sugere 

o arqueamento das formas pré-existentes (Hassui & Cordani, 1968; Amaral et al., 

1967 e Gomes et al., 1990). Posteriormente, a erosão, que revelou a condição circu-

lar do domo foi atenuada, no terciário, por cobertura ferruginosa (Casseti, 1981), 

os materiais depositados nas áreas adjacentes ao corpo intrusivo formam justamente 

fig. 2 ‑ Localização da área de estudo 
Fig. 2 - Location of study area.
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Dessa forma, a partir das propostas de Torres (1977) e Casseti (1981), se nota 

que as camadas de rochas apresentam maiores inclinações em direção ao corpo in-

trusivo, que alcança 1270 metros, na direção contrária estão os setores suaves e 

propícios para a presença de canais artificiais em torno dos 900 metros. Para os solos 

encontrados na região, as espacializações empreendidas por Mota et al. (2004a) e 

Neto et al. (2009) sugerem variações associadas à dinâmica do relevo. Nas cabeceiras 

de drenagem encontra-se o Latossolo Vermelho-amarelo Distroférrico seguido, nos 

pontos mais acidentados, por Cambissolos Háplicos. Já nos ambientes de terraços 

fluviais, está o Latossolo Vermelho Distrófico, nas áreas com leve inclinação pelas 

rampas coluviais, setor percorrido pelos córregos Taquara, Cava, Ponte Alta e Es-

tiva. Seguindo o curso dos rios, por onde se encontram o maior número de canais 

artificiais, existe uma faixa com Latossolo Vermelho-amarelo Distrófico, considera-

dos solos minerais de textura média a muito argilosas. Por fim, na região de relevo 

os mencionados ambientes propícios à abertura destes canais. A fig. 3 apresenta 

um esboço para a região pesquisada com a identificação dos ambientes nos quais 

encontram-se estes canais artificiais. 

fig. 3 ‑ Esboço geológico/geomorfológico do domo de Serra Negra 
(Fonte: Adaptado de Casseti, 2005).

Fig. 3 - Geological / geomorphological sketch of the Serra Negra dome 
(Source: Adapted from Casseti, 2005).
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suave, notam-se estreitas faixas de Gleissolo Melanico Distróficos, hidromórficos, 

onde os canais artificiais, nos poucos casos em que os atingem, já estão com volume 

de água reduzido.

Quanto aos perfis de ocupação, prevalecem manifestações rusticas que remon-

tam, 200 anos, a agricultores e criadores tradicionais, com alguns setores com de-

senvolvimento agrícola moderno. Apesar destas inclusões modernizadoras, princi-

palmente dos processos de empresariamento rural dos últimos 40 anos, a região 

mantem a maior parte destes canais em operação, sendo expressivos os esforços por 

parte dos moradores para que não ocorram interrupções no fornecimento de água. 

Resultados 

As investigações apontam que a dinâmica hídrica da bacia sofre influência das 

assinaturas topográficas, representadas pelos canais derivados multifuncionais, que 

interferem na conectividade hidrológica e modificam as dinâmicas dos habitats 

fluviais, pela supressão ou desvio dos fluxos. Para os 12 cenários monitorados, em 

média, 65 % das vazões dos canais naturais foram desviadas para os artificiais, com 

algumas medições chegando a apontar desvios totais das vazões. Como pratica-

mente não ocorrem as manutenções dos trechos finais destas derivações, são insig-

nificantes os retornos das águas concentradas aos ecossistemas naturais. 

Neste sentido os 16 barramentos encontrados, para derivação, são os locais onde a 

dinâmica de interferência humana gera mudanças bruscas e, até mesmo, supressão das 

vazões naturais. A fig. 4 auxilia no entendimento de como a presença dos barramentos 

alteram a dinâmica de direção dos fluxos concentrados em um contexto da conecti-

vidade fluvial. A partir destes barramentos parte dos fluxos é dirigida, por meio dos 

canais artificiais, em direção as vertentes onde se encontram as sedes rurais.

A falta de padronização, das técnicas de transposição, pode levar a supressão to-

tal da vazão em alguns trechos dos canais fluviais. Entre 2014 e 2016, esta condição 

foi observada em dois segmentos, sendo alarmante o caso do córrego da Estiva, im-

portante formador do rio Dourados, com seis quilômetros de canal sem fluxo, entre 

agosto e novembro destes anos. Seria uma solução a gestão integrada das derivações 
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para que os usuários utilizassem volumes menores, suficientes para manutenção dos 

regos d’águas sem suprimir as demandas ecossistémicas dos trechos citados. A fig. 5 

apresenta este impacto registrado na estação seca do ano hidrológico de 2015/2016.

fig. 4 ‑ Esquema de derivação, barramento utilizado para transposição da água.
Fig. 4 - Derivation scheme, dam used for transposition of water.

fig 5 ‑ Canal derivado coletando volume total da vazão, deixando seco o curso natural.
Fig. 5 - Derived channel collecting total volume of flow, leaving the natural course dry.
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A partir dos barramentos, ao longo dos canais artificiais, são realizadas manu-

tenções para que os fluxos não sejam interrompidos pelo crescimento da vegetação 

ou acumulo de sedimentos. A fig. 6 apresenta, justamente, evidências de limpezas 

realizadas no início de uma derivação com objetivo de aumentar a entrada de água 

no sistema artificial, o que reduz a porção a ser destinada ao canal natural. 

fig. 6 ‑ Material retirado do canal derivada para facilitar circulação do fluxo.
Fig. 6 - Material taken from the derived channel to facilitate flow.

Como consequência da redução dos fluxos nos canais naturais foram observa-

das, em três segmentos de canais naturais (trechos do córrego da Taquara, Cava e 

Lavrinha), uma redução acentuada dos fluxos de água, causadas pelo aumento da 

dimensão dos pontos de captação. Foram registradas vazões naturais muito baixas 

(entre 10 e 12 l/s) para o córrego da Cava, com destaque para o aumento do mate-

rial orgânico em decomposição, possivelmente resultado da incapacidade depurati-

va do fluxo como revela a fig. 7.
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As evidências, até aqui apresentadas, sugerem que os canais artificiais são so-

mente geradores de impactos negativos. De fato, quando não geridos corretamente 

os problemas são graves, na falta de formação dos usuários para que compreendam 

como precisam agir em conjunto e integrar suas demandas para um uso racional. 

Contudo, uma outra realidade se refere da percepção que, quando bem geridos, os 

canais podem gerar impactos positivos pelo prolongamento dos habitats aquáticos 

e ribeirinhos (Leibundgut & Kohn, 2014). Para tanto seria necessário que alguns 

aspectos fossem considerados, entre os quais pontuam-se:

a) Condições que emulem habitats fluviais: Os regos d’água apresentaram seme-

lhanças aos setores mais lentos dos canais naturais a eles conectados, com velo-

cidades médias dos fluxos em 0,6 m/s, profundidades muitas vezes maiores que 

0,5 m, além da presença de densa vegetação formando ambientes protegidos;

b) Fluxos perenes: Ao longo de 10 anos de pesquisa foram registrados, com os 

moradores, poucos momentos em que os canais artificiais apresentaram al-

guma interrupção dos serviços, prevalecendo a rápida resolução destes casos; 

fig. 7 ‑ Amostragens de água para turbidez no córrego da Cava - estação seca.
Fig. 7 - Water samples for turbidity in the Cava stream - dry season.
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c) Ambientes lênticos associados aos canais artificiais: Na região estudada, 

além dos canais artificiais terem inúmeros setores com potencial para reter 

água, como segmentos mais profundos, existem alagados e pequenos poços 

criados pelos moradores que oferecem tais refúgios (fig. 8);

d) Inexistência de fontes contaminantes: Neste sentido, os canais artificiais inves-

tigados eram, na maior parte dos casos, isolados de fontes pontuais e difusas de 

esgoto, dado as demandas de consumo de seus usuários. Também contribuem 

para a proteção as assinaturas topográficas marginais, diques resultantes das 

limpezas dos leitos, isolando estes canais da dinâmica externa das vertentes.

Com vista às características acima mencionadas, as manutenções dos canais 

artificiais revelam questões importantes para seu desenvolvimento como habitats 

fluviais, de modo que os canais estejam sempre funcionais. Assim, as atividades de 

fig. 8 ‑ Alagamento e tanque escavado junto ao canal derivado multifuncional.
Fig 8 - Overflow and tank dug next to the multi-functional derived canal.
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campo apontaram 3 principais meios de manutenção dos canais que influem na 

disposição dos habitats fluviais:

•	 Limpezas com datas indefinidas: Os canais artificiais sofrem reparações con-

forme necessidades específicas, como desbloqueio de um duto, correção de um 

trecho pequeno, reparação de um vazamento ou mesmo no local de derivação;

•	 Limpezas sazonais: Tratam-se de limpezas em extensas faixas, mas não em 

todo o canal. Como alguns trechos podem ser entulhados por material 

sedimentar e vegetação acabam sendo limpos com maior periodicidade 

(limpezas bimestrais, trimestrais ou quadrimestrais);

•	 Limpezas anuais: Os trechos que não são limpos com maior frequência repre-

sentam ambientes de difícil acesso ou, pela condição dos canais, não deman-

dam constante intervenção. Desta forma, estes trechos são, na maior parte do 

ano, isentos de intervenções e permitem o desenvolvimento de plantas e ani-

mais. São mais comuns nos casos em que os canais artificiais percorrem regiões 

de vegetação nativa ainda próxima ao ponto de derivação do canal natural.

Nota-se que a vegetação desempenha importante papel nestes ambientes, contri-

buindo para a redução da velocidade do fluxo, formando ambientes protegidos para 

fauna, onde são encontradas espécies como lambaris (Astyanax bimaculatus), repre-

sentantes da superfamília Loricarioidea, pequenos bagres (família dos Pimlodídeos), 

a tuvira (família Gymnotidae) e alevinos de traíras (família Erythrinidae). Mais uma 

vez nos pequenos tanques e nas formações de trechos alagados, é possível notar sua 

importância como refúgios das espécies aquáticas e para a avifauna, tendo sido obser-

vados em campo espécies como: saracura três potes (Aramides cajaneus), o saracurão 

(Aramus guaraúna), a jaçanã (Jacana jacana). A fig. 9 apresenta casos de alagamento e 

tanques escavados, conectados aos canais artificiais, que contribuem para a atenuação 

dos riscos para fauna e flora em eventuais ausências de fluxos nos canais artificiais. 

As informações angariadas foram espacializadas na fig. 9, de modo a se observar os 

canais naturais, e o risco de supressão de seus caudais, os artificiais e as frequências de 

manutenções, os ambientes de alagamento e pequenos lagos. O produto cartográfico 

mostra como os 200 anos de apropriação geraram uma rede de drenagem alternativa 

que, em alguns casos, relativiza trechos dos canais naturais e gera refúgios em direção 

as vertentes. No caso das manutenções, os trechos limpos sazonalmente geralmente 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pimlod%C3%ADdeos&action=edit&redlink=1
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formam diques que isolam os canais das dinâmicas das vertentes que contribui para 

uma estabilização de aspectos sedimentares e da vazão, mesmo em episódios chuvosos.

fig. 9 ‑ Aspectos da rede de drenagem e da gestão dos canais artificiais.
Fig. 9 - Aspects of drainage network and management of artificial channels.
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Discussões 

Os dados e elementos, apresentados nos resultados, permitem avaliar melhor 

como a ação humana tem impacto da dinâmica da bacia de estudo, representando 

principalmente riscos a dinâmica ecossistémica. Tais riscos são amplamente potencia-

lizados a partir da má gestão, produzida na ausência de um plano de formação dos 

usuários. Os barramentos, por exemplo, embora ocultos pela vegetação de galeria, 

produzem significativos impactos, junto a conectividade fluvial dos cursos naturais.

Por serem estruturas rudimentares, geralmente construídas com sacos de areia, 

pedras e materiais de refugo, podem dificultar a conectividade para a fauna aquática 

em trânsito, no canal natural, entre montante e jusante do barramento, embora se 

perceba a formação de pequenos lagos propícios a espécies adaptadas a ambientes 

lênticos. O contrário geralmente se dá entre o lago, formado pelo barramento, e o 

canal de derivação, dada uma conectividade que pode contribuir para o desenvol-

vimento de espécies da fauna e flora. Estes exemplos reforçam como as construções 

dos sistemas de derivações podem ser tanto positivas quanto negativas. 

O contexto de risco apresentado é considerado misto entre aspectos naturais e 

antrópicos. As precipitações, por exemplo, para a região têm mostrado uma tendência 

de concentração, onde os eventos são mais intensos e menos distribuídos ao longo do 

tempo (Silva, 2014). Como consequência houveram impactos nas vazões mínimas, de 

modo que as ações antrópicas para captação de água, pelo alargamento das saídas das 

derivações, provocam os segmentos secos. Logo, os setores em questão sofrem com 

riscos ecossistémicos substanciais, principalmente pela supressão dos habitats fluviais, 

o que pode gerar redução significativa nos exemplares de espécies animais e vegetais.

A redução das vazões, nos canais com maiores ofertas de matérias orgânicas, 

promove elevações nos índices de turbidez, quando da decomposição destes mate-

riais. Estas condições alteram a qualidade da água, intensificam a acidez e reduzem 

os aspectos propícios ao abrigo da ictiofauna. Estas mudanças antecedem a fase de 

supressão total das vazões, significando que os ecossistemas vão sendo gradativa-

mente reduzidos dentro da bacia. Também a qualidade da água para o consumo é 

prejudicada, revelando como os erros da gestão precisam ser remediados tanto para 

natureza como para a sociedade.
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Por outro lado, os setores dos canais artificiais que mantiveram as condições 

ecossistémicas, apresentadas nos resultados, passaram a emular habitats fluviais, um 

aspecto bastante positivo. Estas extensões dos canais naturais são refúgios impor-

tantes, na dinâmica de reprodução de espécies aquáticas e para aquelas presentes 

nas zonas riparias. Por exemplo, a verificação de espécies da fauna nos canais deri-

vados, ou em suas proximidades, representam casos em que os animais têm sua so-

brevivência atrelada aos habitats aquáticos e ripícolas artificiais. Por consequência, 

o facto dos canais abertos artificiais estarem apresentando elementos faunísticos e 

florísticos, impõem um complexo cenário que não permite reduzir os sistemas de 

derivação a simples impactos negativos. 

Pelo contrário, é um facto que o processo de artificialização das paisagens foi in-

corporado pelos agentes naturais, uma reposta pertinente que sugere a adaptação de 

uma série de espécies. Assim, estes espaços artificializados passaram a repercutir sobre 

os ambientes naturais, não somente com impactos negativos, pela supressão da vazão 

ou alteração de características físico/químicas da água, mas também positivos pela 

criação de refúgios ecossistémicos. Para isso interessam as características da gestão dos 

canais artificiais, especialmente na manutenção dos mesmos, por permitirem que as 

vazões sejam perenes e que características dos habitats fluviais sejam mantidas.

Portanto, as limpezas com datas indefinidas, por serem apenas pontuais, im-

portam por permitirem que ambientes com vegetação e áreas com fluxo lento não 

sejam ameaçados, o que permite circulação da fauna aquática. Muitos canais da ba-

cia de estudo são praticamente geridos com esse sistema, não sendo possível definir 

com exatidão quais trechos são periodicamente limpos e com qual periodicidade. Já 

as limpezas sazonais, por cobrirem faixas maiores, obrigam a fauna a se recolher em 

trechos que não foram bruscamente alterados, ou nos já citados ambientes lênticos 

como pequenos poços e lagos. Para as limpezas anuais é importante salientar que 

estas manutenções ocorrem no período da seca, antes da época de reprodução dos 

peixes, o que diminui impactos relativos a alteração das condições dos canais.

Como via geral, prevalecem os esforços dos moradores para que os fluxos de água 

não sejam interrompidos, uma vez que os mesmos atendem atividades de primeira ne-

cessidade (do uso humano à gestão de pluriatividades económicas). Assim, casos de 

interrupções totais foram observados apenas no contexto de rompimentos de barramen-
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tos, por eventos chuvosos/cheias extremas, ou para um caso de conflito pelo uso da água, 

quando um usuário desviou um curso natural em sua totalidade. No primeiro caso, os 

moradores realizam reparos imediatamente após a cheia, esta agilidade contribui para 

que não ocorra supressão total das águas nos canais, sendo comum encontrar sacos de 

areia já preparados, junto aos barramentos, o que agiliza o trabalho de reparo. As fortes 

precipitações, com potencial para danos nos barramentos, constituem eventos inespe-

rados que enfatizam a abordagem dos riscos ambientais como sugeriram Lima e Silva et 

al. (1999). O segundo exemplo constituiu um cenário conflituoso, com acionamento 

de órgãos públicos e aplicação de multas para a rápida resolução do caso. 

Dada a tendência de perenidade destes canais, graças às manutenções e refúgios, 

se considera o aumento na extensão dos habitats fluviais em direção às vertentes. 

Contudo, a conectividade somente é concreta nos inícios das derivações, e ao longo 

de seus trechos médios, uma vez que a falta de manutenção, nas partes finais, per-

mite uma conectividade somente parcial até os cursos naturais. Se valendo das ideias 

de Croke et al. (2005), em discussões sobre conectividades para outros cenários, 

são percebidas o papel destes canais criando condições para que conexões artificiais 

sejam desenvolvidas. 

Existe também a possibilidade de redução da oferta hídrica, em diferentes se-

tores da rede de drenagem (risco ambiental), principalmente subordinada aos im-

pactos das ações humanas (modificações nos canais e barramentos que aumentam a 

capacidade de captação de água), que por sua vez se projetam a partir do comporta-

mento climático e da dinâmica de produção hídrica da bacia. Para Dagino & Capi 

Junior (2007) o risco ambiental é, justamente, a possibilidade de eventos danosos 

ocorrerem, de modo que se busque entender quais os prejuízos surgem da descon-

figuração, representada pelos sistemas de derivação. 

Portanto, se torna relevante construir uma relação de consumidores de água, como 

foi visto no México (Sijbrandij & Van Der Zaag, 1993), de modo que as manutenções 

dos canais sejam em parceria entre os usuários, para uma melhor garantia dos fluxos, 

e que a partilha equivalente de água não prejudique os cursos naturais. O conceito de 

risco não seria aplicado somente às supressões de fluxos que os canais naturais sofrem, 

mas também estendidos aos canais artificiais, considerados como habitats fluviais e 

que também correm riscos ambientais a partir de sua desestabilidade. 
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Estas concepções passam, portanto, por uma nova gestão que exigirá a parti-

cipação ativa de usuários e responsáveis públicos, para que o cuidado e as técnicas 

empregadas na manutenção destes canais permitam que:

•	 Sejam fluxos perenes e suficientes nos canais naturais e artificiais;

•	 Não ocorram supressões de trechos nos canais naturais;

•	 Se façam estudos de fauna e flora nos canais artificiais e naturais, para me-

lhor entendimento destes elementos e suas relações com estes espaços;

•	 A conectividade dos canais artificiais seja recuperada em sua integralidade, com 

obras para que os seus trechos finais alcancem os cursos naturais próximos;

•	 Se desenvolvam estudos para uma limpeza mais eficiente dos canais artifi-

ciais de modo que os mesmos não percam, em sua totalidade espacial, as 

condições de habitats para animais e plantas.

As integrações destes pontos podem, inclusivé, gerar novos dividendos aos usuá-

rios, permitindo uma ação consciente em temáticas de cunho ambiental com poten-

cial para melhoria das atividades rurais, com possibilidade de valorização das multi-

funcionalidades destes canais no apoio da pluriatividade dos envolvidos. De acordo 

com Nunes (2009), o grau com que o risco se expressa sobre as populações fragilizadas 

pode ser amenizado por meio de ações bem executadas que impeçam seus aconteci-

mentos ou que atuem de modo eficiente sobre suas ocorrências. Amaro (2003) sugere 

que a formação dos indivíduos, em direção ao conhecimento e gestão dos riscos, 

impacta sobre a qualidade de vida dos mesmos e suas comunidades, promovendo o 

bem-estar e a segurança, direitos que precisam ser assegurados em nome de uma ges-

tão que inclua também as necessidades ecossistémicas dos lugares ocupados.

Conclusão

Ao longo deste estudo foram evidenciadas as delicadas condições que as bacias 

hidrográficas estão sujeitas, quando por elas passam canais derivados multifuncio-

nais, pelos potenciais que os mesmos possuem tanto para impactos positivos quanto 

negativos. A definição de qual situação prevalecerá envolve componentes naturais, 

como clima e produção hídrica da bacia com elementos antrópicos, relativas ao 

nível de formação e envolvimento de usuários e técnicos.
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Contudo, a experiência brasileira, tomando como base a bacia estudada com 

características comuns para o país, parece apontar na direção de cenários complexos 

onde, pela falta de uma gestão bem organizada, ora são vistos canais artificiais com 

potencial ecossistémico, emulando os habitats naturais próximos, ora com condi-

ções para agravarem os riscos ambientais pela supressão das vazões mínimas ecoló-

gicas nestes mesmos ambientes naturais. 

Assim, a potencialização dos riscos ambientais, pela supressão hídrica, e por 

consequência dos riscos ecossistémicos, para fauna e flora, não se limita a concep-

ção da restrição da vazão aos canais naturais, mas também nos trechos dos canais 

artificiais já estabelecidos como habitats fluviais e conectivos ecossistémicos. Este 

é um alerta pertinente e que sugere a importância de se conhecer melhor como 

funcionam os ambientes em questão para que sejam geridos de modo que os canais 

derivados artificiais, importantes para as atividades humanas, não causem danos na 

dinâmica ecossistémica, mas que a ela se unam. 

Para estas demandas, a legislação ambiental e hídrica brasileira precisam de ser 

reavaliadas de modo que os usuários e órgãos fiscalizadores sejam imbuídos da res-

ponsabilidade de uma gestão integrada que considere toda a bacia e seus canais (não 

só os naturais). Assim, nos exutórios serão garantidos os níveis necessários para a 

manutenção dos habitats ali desenvolvidos. 
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A publicação desta obra, além de satisfazer as naturais expectativas dos auto-

res que nela colaboraram, visou reunir e divulgar diferentes métodos de análise 

de riscos, através de estudos de caso, os quais, de uma forma genérica, passaram 

pela recolha de informação, pelo desenvolvimento de investigação científica, pela 

compilação de estratégias e, por vezes, pela emanação de orientações com vista à 

mitigação do risco estudado.

Ora, todos estes aspetos podem vir a ser de grande utilidade, tanto para os 

investigadores que queiram desenvolver trabalhos semelhantes, como, sobretudo, 

para as entidades governamentais e as autoridades de proteção civil que, em face do 

exposto, poderão sentir necessidade de, eventualmente, repensar e ajustar algumas 

linhas orientadoras das suas missões, bem como de reorganizar os seus planos de 

intervenção.

Por outro lado, os cidadãos comuns, porventura aqueles que estejam mais des-

pertos para a sua autoproteção, também poderão encontrar nesta obra informações 

úteis, que lhe permitem aprofundar os seus conhecimentos sobre diferentes aspetos 

da temática dos riscos. 

De facto, esta obra contempla vários desses aspetos, de que nos permitimos 

destacar, entre outros, os seguintes: 

•	 Metodologia de análise de riscos; 

•	 Caracterização de diferentes tipos de risco; 

•	 Diagnósticos, prognósticos e análises preventivas de catástrofes, enquanto 

plenas manifestações do risco; 

•	 Aplicação dos sistemas de informação geográfica à análise espacial e carto-

grafia de risco; 

•	 Modelos e software para previsão de ocorrências; 

•	 Planeamento de emergência;

https://orcid.org/0000-0002-2017-0854
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•	 Educação para a redução do risco; 

•	 Gestão participativa de segurança geradora de mudança de mentalidades; 

•	 Atitudes de superação; 

•	 Auxílio à tomada de decisão; 

•	 Mecanismos de informação pública; 

•	 Sistemas de pré-aviso à população; 

•	 Conjugação da educação, do planeamento e da gestão de risco, como for-

ma de tornar as sociedades mais resilientes às manifestações de risco.

Certamente que uma leitura atenta permitirá encontrar muitos outros aspetos, 

além destes que foram dados como exemplo, e que se revelarão preciosos para 

todos aqueles que pretendem aumentar os seus conhecimentos sobre os riscos e 

as suas manifestações.
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Como o próprio título sugere, esta não é uma obra exaustiva sobre os 
diferentes tipos de análise de riscos, pois reúne uma série de estudos 
sobre de diferentes casos de riscos, em que preocupa descrever com 
suficiente detalhe, para cada um deles, a metodologia usada para 
analisar cada tipo de risco.

Ainda que, do ponto de vista metodológico, haja muitos aspetos 
comuns na análise dos diferentes tipos de risco, tal não significa 
que quando entramos na análise das caraterísticas concretas de 
determinado risco, não possam existir nuances próprias, intrínsecas 
à sua especificidade, que merecem um tratamento particular.

Por isso, estamos convictos de que a edição desta obra será de grande 
utilidade para todos os investigadores que se dediquem às temáticas 
nela tratadas, uma vez que aqui poderão encontrar a metodologia 
que os ajudará a desenvolver a sua pesquisa e que poderá servir de 
suporte ao trabalho que pretendam realizar.
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