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Resumo

A modificação  da  paisagem,  causada  majoritariamente  por  atividades  humanas,  tem  provocado
alterações na qualidade dos rios brasileiros. Com a crescente preocupação pelas questões ambientais e
desenvolvimento sustentável, têm surgido diversas estruturas de classificação de rios, no âmbito da
gestão ambiental  e territorial  de sistemas fluviais.  Estas estruturas são construídas  nos moldes  da
geomorfologia fluvial contemporânea, pressupondo um reconhecimento das características e padrões
de comportamento dos rios e a inerente variabilidade natural dos sistemas fluviais. A classificação de
rios  permite  avaliações  da  condição  e  do  potencial  de  recuperação  dos  canais  fluviais,  além da
definição de áreas prioritárias no gerenciamento de bacias hidrográficas, apontando metas para cada
canal fluvial e indicando áreas estratégicas de atuação ou trechos prioritários para conservação. Neste
sentido, os Protocolos de Avaliação Rápida (PAR) constituem ferramentas úteis no levantamento de
informações  em  bacias  hidrográficas  de  grande  extensão.  O  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e
Estatística (IBGE), órgão responsável pelo mapeamento geomorfológico e da rede hidrográfica, pode
assumir um papel relevante no reconhecimento da realidade ambiental dos rios brasileiros, tendo em
vista que iniciativas como as Contas Econômicas e Ambientais necessitam construir estimativas que
considerem a natureza dos ecossistemas. O presente estudo vai também de encontro ao cumprimento
dos  Objetivos  de  Desenvolvimento  Sustentável  (ODS),  fornecendo  contribuições  diretas  para  os
objetivos  da  Água  e  Saneamento (Objetivo  6)  e  da Vida  Terrestre  (Objetivo  15).  É  necessário o
(re)conhecimento  dos  rios  brasileiros  para  que  a  sociedade,  munida  destas  informações,  tenha  a
possibilidade de valorizar os mesmos, e para que os estudos de ‘valoração’ se sustentem em bases
sólidas e confiáveis.

1. INTRODUÇÃO

Ao longo das últimas décadas, o aumento das modificações antrópicas nas paisagens

naturais tem feito surgir diversas demandas ambientais por parte da sociedade. Os sistemas

fluviais, representados pelos rios, têm sofrido intensa alteração, graças a influências diretas e

indiretas das atividades humanas, tais como expansão das cidades, desmatamento e atividades

agropecuárias e industriais. Isto significa uma disputa pelas águas fluviais, que desconsidera a

dinâmica dos rios, tanto em suas articulações com outros rios (as redes hidrográficas), como

com os demais elementos, processos e dinâmicas ambientais e sociais.

Do final do século XX até a presente data, identifica-se uma tentativa de “revolução”

na maneira de enxergar e tratar os rios (PEARCE, 2013), ao menos em âmbito internacional.

O que inicialmente se tratava apenas – ainda que não menos importante –  de projetos de

saneamento  de  rios,  tornou-se  uma  busca  de  reinserção  dos  rios  na  paisagem  urbana,

recuperação da “memória” destes elementos, conexão com espaços públicos, valorização de

serviços  ambientais  prestados,  e  consideração  efetiva  da  participação  pública  (SILVA-

SÁNCHEZ;  JACOBI,  2012).  Assim,  iniciativas  para  a  recuperação  de  rios  foram

impulsionadas, por exemplo, nos Estados Unidos, através da River Revitalization Foundation,
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no final  dos  anos 1980,  e,  na Europa,  através  do European Centre  for  River  Restoration

(ECRR), no final dos anos 1990.  

A Lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos

Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, foi um marco

no cenário da gestão dos recursos hídricos brasileiros, definindo a bacia hidrográfica como a

unidade  territorial  de  planejamento,  e  implementando  os  comitês  de  bacia,  dentre  outras

definições. No entanto, praticamente inexistem projetos de gestão ou recuperação fluvial, em

um sentido mais ecológico, e percebe-se que o cenário brasileiro pouco evoluiu na superação

do paradigma “canalização e saneamento”, baseado exclusivamente em técnicas tradicionais

de  engenharia,  no  tratamento  das  problemáticas  relacionadas  aos  rios  (BROCANELI  e

STUERMER,  2008;  SILVA-SÁNCHEZ  e  JACOBI,  2012).  Na  realidade,  tampouco  os

projetos  de  saneamento  têm  evoluído  nas  regiões  metropolitanas  do  território  brasileiro

(MORI, 2017). 

Por outro lado, na esfera acadêmica brasileira é crescente o número de estudos em

geomorfologia  fluvial  que  buscam  subsidiar  estratégias  de  recuperação  fluvial  e  gestão

ambiental  (PEIXOTO  et  al.,  2010;  LIMA;  MARÇAL,  2013;  MARÇAL;  LIMA,  2016;

SOUZA et al., 2016; etc.). Neste cenário, produtos que têm como base a geomorfologia – em

particular,  a  geomorfologia  fluvial  –  nas  etapas  de  avaliação  e  gestão  dos  rios  e  no

reconhecimento dos elementos que compõem o sistema fluvial (BRIERLEY; FRYIRS, 2005),

podem influenciar decisivamente mudanças da realidade brasileira no que se refere à visão

dos rios.

Neste  sentido,  o  IBGE  pode  assumir  um papel  fundamental  no  levantamento  de

informações geomorfológicas sobre os rios brasileiros e suas respectivas bacias hidrográficas,

tendo  em  vista  que  este  é  o  órgão  oficial  do  mapeamento  geomorfológico  e  da  rede

hidrográfica  do  país.  Isto  conduziria  a  uma  atualização  da  finalidade  do  mapeamento

geomorfológico e a um fortalecimento na tarefa de cumprir os Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável  (ODS) da Organização das  Nações Unidas  (ONU).  Deste  modo,  este  estudo

discute  a  classificação  de  rios  como  elemento  fundamental  para  o  reconhecimento  das

condições ambientais, do potencial de recuperação e das estratégias de gestão ambiental dos

cursos de água.

2. A CLASSIFICAÇÃO (GEOMORFOLÓGICA) DE RIOS

Visando dar suporte aos projetos de gestão e recuperação fluvial, desde os anos 1990

tem surgido diversas metodologias de classificação de canais fluviais, baseadas nas relações



entre os processos geomorfológicos atuantes e as formas fluviais resultantes (ROSGEN, 1994;

BRIERLEY; FRYIRS, 2000; 2005; etc.). Estas metodologias ressaltam a necessidade de se

(re)conhecer as características e  o comportamento dos cursos fluviais,  antes de se efetuar

avaliações das condições e do potencial de recuperação dos mesmos (BRIERLEY; FRYIRS,

2005). Rosgen (1994), em sua classificação de rios naturais, se baseia fundamentalmente nas

características morfológicas dos canais que, por sua vez, estão ligadas a processos fluviais

específicos. O autor defende que sistemas de classificações de canais podem ser utilizados

para soluções na engenharia, na melhoria e aumento de habitat para peixes e nas aplicações de

gerenciamento de recursos da água e de restauração. Nesta perspectiva, “estratégias de gestão

de rios que ambicionam ‘trabalhar com’ a inerente variabilidade natural dos sistemas fluviais,

respeitando a inerente diversidade das formas e processos dos rios e suas capacidades  de

mudança,  devem  reconhecer  que  ajustes  de  natureza  não-linear  são  partes  funcionais  e

desejáveis de tendências evolutivas de longo prazo” (BRIERLEY; FRYIRS, 2005).

Brierley e Fryirs (2000; 2005) apresentam uma estrutura hierarquicamente organizada,

na qual há três escalas de análise, da macro para a microescala, respectivamente: a) bacia

hidrográfica e unidades de paisagem; b) trechos de canal (reach); e c) unidades geomórficas.

As análises do trecho de canal resultam na identificação dos estilos fluviais  (river styles)

(Figura  1A),  que,  para  efeito  de  comparação,  correspondem  ao  nível  de  classificação

verificado em Rosgen (1994). Existe uma preocupação em Brierley e Fryirs (2000; 2005) em

caracterizar a configuração do vale no qual o canal se insere e suas relações, além de enfatizar

o comportamento esperado de cada estilo fluvial. Para isto, é necessário o mapeamento dos

elementos geomorfológicos ligados à dinâmica fluvial, que permitam avaliar as características

e  processos  que  configuram  um  determinado  estilo  fluvial  (WYRICK  et  al.,  2014;

WHEATON et al. 2015; GURNELL et al., 2016; etc.). 

Neste sentido, os mapeamentos geomorfológicos regionais, como aqueles baseados no

Manual Técnico de Geomorfologia (IBGE, 2009),  fornecem informações que auxiliam no

reconhecimento  de algumas  características  dos  sistemas  fluviais.  Nessa  estrutura,  há  uma

taxonomia de relevo definida, na qual são identificados domínios morfoestruturais, regiões

geomorfológicas, unidades geomorfológicas, modelados e formas de relevo simbolizadas.  Os

modelados e unidades geomorfológicas, por exemplo, servem de insumo para a delimitação

de regiões e unidades da paisagem, conforme Brierley e Fryirs (2000; 2005) e Gurnell et al.

(2016),  além  de  fornecer  elementos  importantes  para  identificação  de  margens  fluviais

(BRIERLEY; FRYIRS, 2005; WHEATON et al., 2015), visto que o mapeamento identifica

planícies, terraços e rampas (modelados de acumulação). Os modelados de dissecação são



classificados por informações pertinentes à rede hidrográfica, permitindo o reconhecimento da

densidade  de  drenagem  e  do  aprofundamento  das  incisões.   As  ‘unidades  geomórficas’

(BRIERLEY;  FRYIRS,  2005;  WHEATON  et  al.,  2015;  GURNELL  et  al.,  2016)

compatibilizam com a abordagem de IBGE (2009), podendo ser encaradas como um novo

táxon.

Como  etapa  posterior  à  classificação  de  rios,  é  possível  avaliar  as  condições

geomórficas dos canais (Figura 1B), através de informações sobre a sua evolução histórica e

resiliência, e seu potencial de recuperação, em razão das suas características e comportamento

(Figura 1C).

Apesar  de esforços  de instituições  governamentais  como o IBGE,  ANA, CPRM e

MMA, constata-se que os principais rios brasileiros, e suas respectivas bacias hidrográficas

carecem de  informações  básicas,  como as  aqui  discutidas.  Ressalta-se que (re)conhecer  a

realidade ambiental de sistemas complexos, como os sistemas fluviais, são etapas anteriores a

qualquer estudo que tenha o objetivo de valorar os ativos ambientais. Logo, as informações

provenientes de estudos de classificações de rios  são fundamentais  para a  identificação e

qualificação destes ativos, contribuindo para a gestão ambiental e territorial.

Figura 1 – Estilos fluviais (A), condições geomórficas dos canais (B) e o potencial de recuperação (C) para a
bacia hidrográfica de Bega, New South Wales, Austrália (BRIERLEY; FRYIRS, 2005).

3. PROTOCOLOS DE AVALIAÇÃO RÁPIDA

O Protocolo de Avaliação Rápida (PAR) é uma ferramenta desenvolvida para auxiliar

no levantamento e na sistematização de informações ambientais, para fins de avaliação das

condições de integridade de um determinando elemento do ambiente, numa visão holística e



integrada.  A  avaliação  do  estado  da  integridade  pressupõe  um  retrato  das  condições

ambientais em que o elemento se encontra, que auxilia na identificação de áreas mais críticas

e no planejamento das necessárias intervenções decorrentes.

O PAR baseia-se na análise visual in loco, sendo um método mais rápido e de mais

baixo custo  quando comparado às  pesquisas  que envolvem coleta  de amostras  e  análises

laboratoriais.   O  PAR  não  pretende  substituir  essas  pesquisas,  nem  representar  uma

simplificação delas,  mas  antecedê-las  ou complementá-las,  na  medida em que traz novos

elementos de análise. Ao aplicar o PAR, o avaliador lança seu olhar para além do que seria o

ponto  exato  de  coleta,  o  que  lhe  possibilita  estabelecer  relações  espaciais  mais

enriquecedoras. A avaliação da integridade de um rio inclui também a avaliação do regime do

fluxo (velocidade,  profundidade,  tipo  de  fundo/substrato,  por  exemplo)  e  da  estrutura  do

habitat (como presença de vegetação nas margens, sua densidade e estado de preservação,

sinais de erosão das mesmas, uso da terra no entorno, entre outros).

Os primeiros Protocolos de Avaliação Rápida surgiram nos Estados Unidos na década

de 1980, em programas de monitoramento de recursos hídricos da Agência Ambiental dos

Estados Unidos (EPA, 1987;  1996),  que elaborou uma ficha de campo para avaliação do

habitat (Habitat Assessment Field Data Sheet – HAFDS). Outros órgãos públicos daquele país

também incorporaram o método,  como o Serviço  de  Conservação dos  Recursos  Naturais

(NRCS,  1998)  e  o  Departamento  de  Agricultura,  que  desenvolveram  o  Stream  Visual

Assessment Protocol - SVAP (USDA, 1998), revisto e atualizado em 2009. Os protocolos são

semelhantes, mas este último foi desenvolvido para uso pelos proprietários de terra. 

Tais iniciativas decorreram da necessidade de gerar informações de modo rápido e a

baixo custo, o que num país de extensão continental como os Estados Unidos (e o Brasil) se

faz necessário e conveniente. E a demanda crescente de estudos locais e/ou emergenciais pode

ser, ao menos parcialmente, sanada por meio dos Protocolos de Avaliação Rápida. 

Diversos protocolos de avaliação rápida de rios são utilizados em todo o mundo. Entre

eles, destacam-se os dos Estados Unidos - Rapid Bioassessment Protocols – RBP (PLAFKIN

et al., 1989; BARBOUR et al., 1999); da Europa - European Guidance Standard for Assessing

the Hydromorphological Characteristics of Rivers (CEN, 2002); e da Austrália – Physical and

Chemical Assessment Module, que faz parte do Sistema Australiano de Avaliação dos Rios -

Australian River Assessment System – AusRivAS (PARSONS et al., 2004). 

No Brasil a aplicação de métodos de avaliação visual da qualidade de rios ainda é

incipiente.  Em função da extensa rede hidrográfica do país,  os métodos quantitativos não

atendem à demanda de informações em várias porções do território nacional. Em termos de



ações de órgãos governamentais, houve uma única experiência realizada pela Companhia de

Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB, 2002), em parceria

com o Departamento de Ecologia da Universidade de São Paulo e o Instituto de Pesca, mas

que não teve continuidade. No mais, a técnica encontra-se restrita ao meio acadêmico e vem

sendo gradativamente difundida. Neste sentido, registram-se os trabalhos de Callisto et al.

(2002), Rodrigues et al. (2008), Carreño (2012), Duarte (2013), Botelho (2017), dentre outros.

Esses estudos têm demostrado que o PAR pode ser mais sensível à leitura do estado de

integridade dos rios do que os métodos laboratoriais, porque são capazes de perceber, por

exemplo,  a  presença  de  lixo  sólido  não  degradável  no  fundo  e  nas  margens  dos  rios,

barramentos da água, construções irregulares nas áreas de preservação permanente, e ainda

usos no entorno imediato com alto potencial poluidor (BOTELHO, no prelo). 

O Protocolo de Avaliação Rápida de Rios, na prática, constitui um formulário a ser

preenchido pelo avaliador,  abrangendo diversos elementos que participam da dinâmica do

ambiente  fluvial,  numa abordagem sistêmica  e  multidisciplinar.  O ambiente  fluvial,  nesse

caso,  é  entendido  como  o  canal,  os  elementos  nele  contidos  (água,  blocos  de  rocha,

sedimentos, vegetação, fauna, elementos antrópicos) e seu entorno imediato (BOTELHO, no

prelo).  

O rio é observado ao longo de toda sua extensão. Cada parâmetro componente do

formulário é representado por uma nota, que reflete o estado de diferentes atributos físicos do

ambiente.  Somadas  as  notas,  tem-se  um  índice  ou  valor  numérico  total  ou  médio  que

representa o estado e/ou a qualidade do ambiente fluvial em determinado trecho do curso de

água.

As  principais  vantagens  desse  método  são:  sua  aplicação  a  qualquer  ecossistema

fluvial,  seja  ele  de  montanha  ou  de  planície,  de  baixa  ou  elevada  ordem hierárquica;  a

facilidade de aplicação, que requer apenas noções básicas de sistemas hidrológicos por parte

dos  avaliadores;  a  possibilidade  de  comparação  entre  trechos  do  mesmo rio  e  entre  rios

distintos; e a possibilidade de monitoramento sazonal ou anual, por meio da reaplicação do

PAR.

Assim,  após  breve  treinamento  de  algumas  horas,  um novo avaliador  com ensino

médio completo está apto a aplicar o PAR ao longo de um determinado rio e a reaplicação

possibilita o acompanhamento das condições do rio ao longo do tempo, permitindo, inclusive,

a construção de indicadores ambientais de águas fluviais.

Vale ressaltar que as metodologias aqui apresentadas - Estilos Fluviais e Protocolos de

Avaliação  Rápida  de  Rios  -  são  complementares.   O  PAR,  em  especial,  pode  ser  uma



importante fonte indicativa de rios que devem ter definidos seus estilos, numa perspectiva

prioritária.

4. CONCLUSÕES

As ferramentas  de pesquisa propostas nesse trabalho se apresentam como medidas

significativas  para  uma  análise  da  situação  dos  rios  brasileiros,  com a  finalidade  de  dar

subsídio  aos  processos  e  atividades  de  gestão  ambiental  e  projetos  que  objetivem  a

recuperação  dos  sistemas  fluviais.  O  PAR,  nesse  sentido,  se  apresenta  como um método

plausível  e  de  baixo  custo  para  a  avaliação  das  condições  ambientais  dos  rios,

complementando  a  classificação  geomorfológica.  Esta  abordagem  pode  ser  adotada  pelo

IBGE em pesquisas futuras.

As informações obtidas pelas metodologias aqui  apresentadas atendem diretamente

dois dos dezessete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): o Objetivo 6, ‘Água

Potável  e  Saneamento’;  e  o  Objetivo  15,  ‘Vida  Terrestre’.  Destacam-se  o  item 6.6,  que

apresenta a meta de “até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água,

incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos”, e o item 15.1, que

pretende “até 2020, assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas

terrestres  e  de  água doce  interiores  e  seus  serviços,  em especial  florestas,  zonas  úmidas,

montanhas  e  terras  áridas,  em conformidade  com as  obrigações  decorrentes  dos  acordos

internacionais”(IBGE, 2015). 

Desse modo, a classificação de rios e a posterior avaliação da condição e do potencial

de recuperação dos  canais  fluviais,  contribui  significativamente para a  definição de áreas

prioritárias no gerenciamento de bacias hidrográficas, apontando metas para cada canal fluvial

e  podendo  indicar  áreas  estratégicas  de  atuação  ou  mesmo  trechos  prioritários  para

conservação. 
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