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A MODIFICAÇÃO DOS USOS DA TERRA E SEUS EFEITOS NO 

ESCOAMENTO DAS ÁGUAS: UMA REVISÃO 

Geovano Pedro Hoffmann15 

Arthur Schmidt Nanni16 

 

RESUMO 

O escoamento é uma das etapas mais importantes no contexto do ciclo 
hidrológico e um dos condicionantes do seu comportamento é o uso da terra. 
Neste sentido, o artigo objetivou analisar os efeitos da modificação do uso da 
terra sobre o escoamento das águas, na forma de uma breve revisão 
bibliográfica, tomando como base o princípio da substituição de florestas por 
atividades humanas comuns, como agricultura, pastagem, aglomerados 
urbanos, além da canalização e retilinização de canais fluviais. A partir das 
exposições compiladas de diferentes obras, verificou-se que a modificação 
para usos da terra como pastagem, agricultura e atividades urbanas, quando 
não orientada, torna-se uma prática que extrapola a capacidade de suporte das 
condições ambientais da área de drenagem e leva a sua degradação, tal como 
no caso do escoamento. É importante que os pesquisadores e gestores 
considerem analisar a extensão completa da bacia hidrográfica, com políticas 
não somente para os cursos d'água principais. Também se faz necessário que 
realizem a tomada de decisões com base na utilização e conservação dos 
recursos naturais a partir da adequada orientação da ocupação territorial e do 
seu planejamento do uso e cobertura da terra a médio e longo prazo, a fim de 
evitar efeitos compensatórios prejudiciais a sociedade e aos ecossistemas 
presentes. 
 
Palavras-chave: Escoamento superficial; uso da terra; bacia hidrográfica. 
 

INTRODUÇÃO 

No ciclo hidrológico, parte da precipitação retorna à atmosfera por 

evaporação direta, causada pela radiação solar e o vento, ou pela transpiração 

da vegetação, cuja somatória de processos é denominada de 

evapotranspiração. Em regiões florestadas, as águas que precipitam sofrem 

interceptação ao chocarem-se com o dossel da floresta, ficando retidas sobre 

folhas e caules, reduzindo, assim, o impacto das gotas de chuva sobre o solo. 

Ao atingir a superfície do mesmo, as águas iniciam o processo de infiltração 

nos horizontes de solo e, quando este encontra-se saturado, começa a ocorrer 

o escoamento superficial. A infiltração acontece sob a ação da força 

                                                           
15 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFSC. Email: 
hoffmange@hotmail.com 
16 Professor Adjunto do Departamento de Geociências da UFSC. Email: arthur.nanni@ufsc.br  
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gravitacional, quando a água preenche os espaços ocupados pelo ar no 

subsolo, continuando em profundidade até alcançar o lençol freático. Já o 

escoamento superficial canalizado (curso d'água) ocorre quando há o excesso 

de água no subsolo, seja porque o solo é pouco permeável, devido ao seu 

material de origem, seja porque está saturado, até as áreas mais baixas do 

relevo, impulsionado pela ação gravitacional e constituindo a rede de 

drenagem, cujos córregos e rios têm geralmente como exutório os oceanos 

(TEIXEIRA et al., 2009). 

Uma vez acessado o aquífero profundo, o escoamento que até então 

era subsuperficial, passa a ser considerado subterrâneo. Este escoamento, em 

algum momento, será interceptado pela topografia e dará origem a nascentes 

que, por sua vez, passam a fornecer, através do fluxo de base, carga para o 

escoamento superficial canalizado. A água do escoamento profundo também 

pode ser levada diretamente para os oceanos por trajetos alternativos mais 

profundos e que podem levar séculos, levando posteriormente à evaporação e 

que, juntamente com a evapotranspiração, fecha o ciclo (Figura 1) (TEIXEIRA 

et al., 2009). 
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Figura 1. Representação do ciclo hidrológico. 

 

Fonte: Adaptado a partir de FISRWG (1998, p. 84). 

 

O escoamento é uma das etapas mais importantes no contexto do ciclo 

hidrológico e é caracterizado pelo deslocamento da água na bacia hidrográfica 

pelos solos, aquíferos, canais e reservatórios até encontrar uma calha definida 

nos rios. De uma maneira geral, o escoamento é subdividido em superficial, o 

qual é formado sobre a superfície de solo saturado e pelos seus múltiplos 

canais; subsuperficial, que ocorre pela infiltração junto às raízes da cobertura 

vegetal; e subterrâneo, que representa o fluxo de contribuição ao aquífero. O 

escoamento depende de vários fatores que condicionam o seu comportamento, 

tal como relevo, densidade de drenagem, declividades das vertentes, 

capacidades de armazenamento, forma da bacia hidrográfica, as modificações 

artificiais em rios (reservatórios e canalizações, por exemplo), a precipitação 

(de acordo com a sua distribuição, duração e intensidade), o tipo de solo e o 

uso e cobertura da terra (TUCCI, 2009). 

O uso da terra é a forma como o homem utiliza o seu espaço. No 

entanto, a prática inadequada desta ação, a exemplo das ações excessivas de 
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desflorestamento e impermeabilização dos solos, agrega problemas que 

afetam direta ou indiretamente o ciclo hidrológico, e, de modo especial, o 

escoamento. Assim, este artigo objetivou analisar os efeitos da modificação do 

uso da terra sobre o escoamento superficial das águas, na forma de uma breve 

revisão bibliográfica, tomando como base o princípio da substituição de 

florestas por atividades humanas comuns, como agricultura, pastagem, 

aglomerados urbanos, além da canalização e retilinização de canais fluviais. 

 

SUBSTITUIÇÃO DE FLORESTAS POR OUTROS USOS DA TERRA 

Segundo Braga e Santiago (2007) apud Rodrigues (2013, p. 2) o uso da 

terra tem grande influência sobre os recursos hídricos na medida em que: 

[…] a água, em quantidade e qualidade, é “produzida e 
armazenada” na área territorial da bacia, alimentando 
nascentes, córregos, ribeirões e rios tributários da calha 
principal. 

Lima (2010) traz que durante a evolução da paisagem, mecanismos 

naturais são criados para manter o controle no que diz respeito à quantidade 

deste recurso natural, na conservação das vazões mínimas, bem como na sua 

qualidade e dos ecossistemas aquáticos presentes, tendendo a um equilíbrio 

dinâmico. Assim, entre estes mecanismos, chamados de “serviços ambientais”, 

constam vínculos, tal como o existente entre as florestas e a água. Numa bacia 

hidrográfica, de acordo com Balbinot et al. (2008), a vegetação tem importante 

papel no balanço hídrico17, visto que a distribuição de energia e água na 

superfície é regulada pelos processos de interceptação, infiltração, escoamento 

superficial e erosão. As funções de uma floresta que implicam nos recursos 

hídricos locais estão sintetizadas no Quadro 1. 

 

Quadro 1. Efeitos desempenhados pela floresta relacionados à dinâmica hidrológica. 

Papel da 
floresta 

Efeito sobre a quantidade de água ofertada na bacia hidrográfica 

Interceptação 

vegetal 

Ocorre quando as copas das árvores recebem a precipitação, onde cerca de 

10% a 40% da água pode ficar retida pela biomassa e ser evaporada para a 

                                                           
17 O balanço hídrico corresponde à quantificação dos componentes que envolvem a transferência 
de água através de uma bacia hidrográfica, incluindo a precipitação, a umidade do solo, a 
evapotranspiração e a vazão (TUCCI, 2009). 
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Papel da 
floresta 

Efeito sobre a quantidade de água ofertada na bacia hidrográfica 

atmosfera, perfazendo assim o seu primeiro fracionamento. A outra parte é 

direcionada, de modo que possa abastecer os lençóis d'água subterrâneos e 

retardar os picos de cheias (BLACKE, 1975 apud BALBINOT et al., 2008).  

Precipitação 

interna 

Chuva que passou pelos espaços entre as copas das árvores e que atingem 

o substrato da floresta, reduzindo-se na medida em que há o adensamento 

da vegetação ou aumento da demanda de água pela mesma (VALLEJO, 

1982 apud BALBINOT et al., 2008). 

Escoamento 

pelo tronco 

Representa apenas algo em torno de 1,8% da parcela de precipitação, 

variando de acordo com a morfologia da espécie vegetal e a estrutura do 

dossel (MIRANDA, 1992 apud BALBINOT et al., 2008). 

Fluxos de água 

no solo 

Refere-se à água que infiltra no solo, tornando-se maior quando aumenta a 

área de cobertura, a densidade e a idade da floresta (LULL, 1963 apud 

BALBINOT et al., 2008), sendo que a remoção do subtrato florestal seguido 

do adensamento do solo restringe a capacidade de infiltração em até 40% 

(JOHNSON, 1940 apud BALBINOT et al., 2008). 

Evapo-

transpiração 

Processo físico que resulta da transpiração foliar em combinação com a 

evaporação direta e que retorna a água para a atmosfera, reduzindo a 

produção de água na bacia hidrográfica (ROBERTS, 1983 apud BALBINOT 

et al., 2008). 

Fonte: Organizado própria dos autores. 

 

Burger (1976) apud Balbinot et al. (2008) aponta que o escoamento 

superficial da água é inversamente proporcional à cobertura florestal, indicando 

que quanto menor a porção de florestas numa bacia hidrográfica, maior será a 

quantidade de água escoada superficialmente devido à menor interceptação 

vegetal e retenção no solo, conforme demonstrado na Tabela 1.  

 
 Tabela 1. Relação entre a área florestada e o escoamento superficial. 

Cobertura florestal (em %) Escoamento superficial (em %) 

0 100 

8 77 

40 58 

90 43 

100 25 

Fonte: Burger (1976) apud Balbinot et al. (2008, p. 141). 

 

Contudo, vale a ressalva de que uma menor porção de floresta em bacia 
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hidrográfica não significa uma retenção contínua de vazões elevadas nos 

cursos fluviais. Assim, uma bacia hidrográfica com pouca cobertura florestal, 

sob precipitação, tende a concentrar vazões de pico em períodos muito curtos 

de tempo, provocando a ocorrência de inundações seguidas de redução de 

suas águas por períodos moderados. Em seu estudo, Checchia et al. (2007) 

observaram que o desflorestamento18 provoca a redução do escoamento 

mínimo e aumento do máximo, justamente pela substituição de vegetação 

nativa por atividades agropastoris, que intensificam os eventos hidrológicos 

considerados críticos, havendo também processo semelhante com a 

modificação dos demais usos da terra (Figura 2). 

 

Figura 2. Vazões máximas em vários tipos de coberturas. 

 

Fonte: Couto (2014). 

 

Em contribuição, Mello et al. (2007) ao simularem o deflúvio e a vazão 

de pico em uma microbacia, a qual era coberta por 20% com monocultivo 

florestal de Eucalipto, na idade de 7 anos, e 80% por braquiária, destinada ao 

uso de pastagem, verificaram que uma ocupação por eucalipto provocaria a 

diminuição do deflúvio e da vazão de pico em até 29%, justamente pela 

redução da umidade do solo e interceptação pelo dossel, caso a microbacia 

fosse ocupada pela espécie vegetal em 80% de sua área. 

Sobre a modificação do uso da terra de floresta nativa para pastagem, 

                                                           
18 A palavra é aqui empregada em detrimento da expressão “desmatamento”, entendido como 
um termo pejorativo ao proporcionar uma noção negativa da vegetação, em razão do radical mata fazer 
alusão a algo que necessariamente teria de ser retirado. Segundo o dicionário Michaelis (2009) 
“desmatar” significa “limpar ou tirar o mato”. A palavra “mata” vem do latim “matta” e é compreendida 
como um “extenso terreno coberto de árvores silvestres”. Por sua vez, a expressão “floresta” vem do 
inglês, “forest”, que significa “vegetação cerrada constituída de árvores de grande porte, cobrindo 
grande extensão”, em que “desflorestar” tem uma conotação com o viés de preocupação ambiental, ou 
seja, o de “destruir as florestas”, sendo, portanto, o mais adequado. 
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sobrevêm modificações na dinâmica hidrológica em uma bacia hidrográfica, 

principalmente em relação à retenção de água, que diminui devido ao aumento 

de vazão estimulado pelo maior escoamento superficial que, por sua vez, 

ocasiona menor infiltração no solo, como maneiras de compensar o equilíbrio 

dinâmico (COSTA et al., 2003 apud RODRIGUES, 2013). Bruijnzeel (1990) 

apud Rodrigues (2013, p.7) corrobora trazendo que: 

A conversão da vegetação nativa em pastagens pode 
ocasionar uma redução na evapotranspiração e um acréscimo 
na vazão média anual. A supressão vegetal seguida pelo uso 
inadequado do solo pode causar modificações drásticas 
elevando as vazões de pico. Somado a este fator tem-se a 
alteração da infiltração que associada à mudança do uso do 
solo potencializa o efeito de diminuir a evaporação acarretando 
uma modificação no regime de um curso d’água produzindo 
elevados picos de vazão durante o período chuvoso e baixos 
valores no período seco. 

Salemi et al. (2012) confirmam através de estudo que a conversão de 

floresta ombrófila densa em pastagem implica em uma redução da 

permeabilidade próxima à superfície do solo. Também é esperado o aumento 

da vazão em escala anual pela modificação no uso da terra. Teixeira et al. 

(2009) mencionam que nas áreas rurais a infiltração da água é afetada também 

pelo pisoteamento provocado por animais, nas áreas extensivas de criação de 

gado. 

Sobre o impacto da alteração do uso da terra de floresta nativa para 

cultivos, Tucci e Clarke (1997) comentam que o plantio de subsistência ocorre 

com desflorestamento seguido pela técnica de coivara, onde há a queima da 

biomassa antes de um período chuvoso, sendo realizado o plantio sobre as 

cinzas. Com o passar do tempo, a produtividade diminui, a área é abandonada 

e outra área é escolhida para uma nova produção. Desse modo, há o aumento 

da vazão média nos cursos d'água e a redução da evapotranspiração. Porém, 

até cerca de 20 anos após o corte, a vegetação tende ainda a retornar às 

condições preexistentes pela sua regeneração. No caso de culturas 

permanentes, tal como plantações de café, fruticultura e outros, o 

desflorestamento é considerado de grau intermediário, bem como o seu 

impacto. Já em culturas anuais, há a aragem do solo em determinadas épocas 

do ano, portanto, o balanço hídrico passa a depender do comportamento das 
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espécies vegetais plantadas. O grau de impacto deste último é considerado 

mais elevado se comparado ao plantio de subsistência, pois provoca erosão e 

modificação nas condições de infiltração do solo, dificultando a regeneração da 

vegetação. 

A principal interferência da ocupação urbana compreende as alterações 

no escoamento superficial direto. O desflorestamento, a impermeabilização do 

solo e as obras hidráulicas que modificam a morfologia fluvial, bem como 

alterações do clima em pequena escala, introduzem mudanças significativas no 

balanço hídrico. Tais mudanças são verificadas pelo aumento dos picos de 

vazão, que têm como consequência as inundações, e a redução das vazões 

mínimas ao longo do tempo. Quando não planejada a ocupação, estes efeitos 

tendem a se aprofundar e é principalmente sentida pela população localizada a 

jusante (TUCCI, 2009). 

De maneira geral, os efeitos sobre os sistemas hídricos pela alteração 

do uso da terra estão sintetizados na  Figura. Tucci (2002) traz que antes da 

urbanização, um solo com vegetação de médio e alto porte mantém o equilíbrio 

do balanço hídrico, com parte da precipitação efetiva transformada em vapor e 

liberada novamente para a atmosfera através da evapotranspiração. A outra 

parte é distribuída entre os escoamentos subterrâneo, subsuperficial e 

superficial, ocasionando picos de cheias de escoamento mais lento e de 

pequena magnitude. Este efeito hidrológico afeta uma área menor da planície 

de inundação e mantém um nível mínimo de vazão média, com razoável 

volume, que ainda possibilita o uso das águas numa bacia hidrográfica. 

Ainda na Figura 3, observa-se que durante e após a urbanização de um 

ambiente, a maior parte da chuva é convertida em escoamento superficial 

concentrado, o que provoca a elevação abrupta do volume das águas, com 

picos de cheias maiores e mais rápidos, num pequeno período de 

concentração e de retardo, o que amplia a área da planície de inundação e 

torna as enchentes mais intensas. A pouca infiltração provocada pela 

impermeabilização das superfícies, faz com que, após os eventos de 

inundação, ocorra o período de redução do nível mínimo do escoamento de 

base e da vazão média (TUCCI, 2002). 

 

Figura 3. Efeitos hidrológicos das alterações de uma área rural para urbana. 
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Fonte: Adaptado a partir de FISRWG (1998, p. 193). 

 

O escoamento superficial também é regulado pelas canalizações, 

entendidas como as obras de engenharia aplicadas à morfologia do canal 

fluvial. Nos trechos de cursos d'água em que são realizadas, há o alargamento 

e o aprofundamento da calha em conjunto com a retilinização19. A etapa de 

modificar a largura e/ou profundidade tem a finalidade de elevar a capacidade 

da calha fluvial e conter a água que escoa sobre a planície. Simultaneamente 

leva à redução do lençol freático, o que provoca o secamento do terreno e o 

consequente aumento da produtividade agrícola (CUNHA, 2012), dado que é 

um condicionante da modificação do uso e cobertura da terra.  

Já sobre a retilinização (Figura 4), Cunha (2012, p. 173) aponta que o 

seu emprego objetiva: 

                                                           
19

 19 Optou-se por utilizar este termo em detrimento de “retificação”, pois considera-se que este 
último tem por significado, conforme Michaelis (2009), a correção do traçado natural do rio, como se  
fosse o motivo exclusivo da ocorrência de inundações e precisasse ser remediado, deixando de lado o 
contexto socionatural do processo. Assim, empregou-se o termo “retilinização” como o mais apropriado 
para caracterizar a construção dos canais fluviais tornados retilíneos. 
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[…] reduzir a altura do nível das cheias pelo aumento do 
gradiente do leito e, por conseguinte, da velocidade das 
vazões. O processo […] consiste na redução da extensão do 
curso de água pela construção de canais artificiais e eliminação 
dos meandros, podendo se estender a várias centenas de 
quilômetros. 

 

Figura 4. Diferenças no amortecimento do hidrograma de enchentes  

em função das modificações no trajeto do curso d'água. 

 

Fonte: Modificado a partir de Rio de Janeiro (Estado) (2001) apud  
Brocaneli e Stuermer (2008, p. 153). 

 

Porém, estes procedimentos provocam mudanças bióticas, 

geomorfológicas e hidrológicas. No caso dos efeitos hidrológicos, a 

homogeneização das condições de escoamento afeta tanto as águas 

subterrâneas quanto as superficiais. No trecho retilinizado, há a concentração 

da vazão imediata à chuva e perda do armazenamento da planície de 

inundação. Já a jusante da retilinização, há a ocorrência de cheias esporádicas 

durante períodos de intensa precipitação, assim como o aumento da carga 

sólida e do assoreamento, como já estudado no Vale do Rio São João/RJ 

(CUNHA, 2012), e no baixo curso da Bacia do Rio Biguaçu/SC (FORTES, 

1996; HOFFMANN, 2014). 

Sobre a combinação de uso da terra e obras de retilinização fluvial, Hoffmann 

(2014) identificou os condicionantes que promovem modificações no volume das 
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águas na bacia hidrográfica do rio Biguaçu/SC, a partir da análise do uso da terra, num 

comparativo entre os anos de 1982 e 2014, e estimativa do escoamento superficial. Os 

resultados da pesquisa demonstraram que a ampliação das áreas urbanizadas e de 

solo exposto associada à criação de canais fluviais retilinizados e à restrição da área 

florestal apenas no médio e alto curso provocou a concentração do escoamento 

superficial em curto período, levando ao aumento do pico de cheia e redução do nível 

mínimo das águas durante os períodos pós-precipitação. 

O princípio de escoar a água com maior velocidade foi abandonado 

pelos países considerados desenvolvidos a partir da década de 1970, uma vez 

que houve o aumento da frequência de inundações das áreas a jusante de 

suas bacias hidrográficas e um custo econômico muito maior para a 

manutenção da capacidade da calha fluvial do que para a sua elaboração, bem 

como prejuízos sociais que são mais propensos a se ampliar (TUCCI, 2003). 

Conforme Blinder (1998), a abordagem de renaturalização para a recuperação 

dos rios e córregos é orientada pela evolução natural dos rios, de modo que 

estejam ligados aos planos de recursos hídricos e políticas territoriais para 

preservar as áreas de inundação e regenerar a biota natural, de modo que já é 

aplicada em alguns países da Europa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir das exposições compiladas das diferentes obras supracitadas, é 

possível reconhecer que o uso da terra influencia diretamente no escoamento e 

retenção das águas. Assim, fica claro que para uma adequada gestão de 

recursos hídricos, é mais importante analisar a extensão completa do objeto de 

gestão, ou seja, a bacia hidrográfica, do que apenas deter as atenções políticas 

para os cursos d'água principais, haja vista que a resposta hidrológica nestes 

nada mais é do que consequência das atividades humanas das áreas que 

compõem o sistema hídrico. No entanto, a sua aplicação na prática é pouco 

seguida. A maioria dos técnicos que atuam na gestão de recursos hídricos 

priorizam as suas ações para a calha de escoamento principal, buscando 

assim, resolver problemas com soluções que podem acentuá-los ainda mais, 

como é o caso das obras de canalização e retilinização. 

Numa visão sistêmica de bacia hidrográfica, o uso da terra se insere 



95 
 

 

 

como um dos componentes de maior ação de transformação em um ambiente 

natural, de modo que em comparação com os demais componentes, como 

clima, formas de relevo, vegetação, solos e hidrografia, segue o ritmo da escala 

de tempo humana e não geológica. Tendo em vista que é através de sua 

ocupação que o homem manifesta as suas inter-relações socioeconômicas 

junto ao ambiente que se instala, a modificação para usos da terra como 

pastagem, agricultura e atividades urbanas, quando não orientada, torna-se 

uma prática que pode extrapolar a capacidade de suporte das condições 

ambientais da área de drenagem e levar a sua degradação, em especial a 

degradação das condições do escoamento superficial, enfoque deste trabalho. 

É importante que os pesquisadores e gestores levem em consideração a 

utilização e conservação dos recursos naturais a partir da adequada orientação 

da ocupação territorial e do seu planejamento do uso e cobertura da terra, a 

médio e longo prazo em nível de bacia hidrográfica, a fim de evitar efeitos 

compensatórios prejudiciais a sociedade e aos ecossistemas presentes.  
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