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Resumo – A caracterização de um corpo hídrico é importante, seja ele perene ou intermitente, 

para definir Áreas de Preservação Permanente (APP), uma exigência do código florestal. O objetivo 

deste artigo é apresentar um método para determinar se o escoamento encontrado em terreno 

particular no município de Santa Maria/RS representa a existência de um corpo hídrico 

perene/intermitente ou se é apenas uma rede de drenagem efêmera com a finalidade de solicitar 

autorização para limpeza do terreno junto ao órgão ambiental competente. A partir de uma vistoria, 

foi detectado pequeno fio d’água escoando pelo terreno. Para alcançar o objetivo do trabalho, foram 

realizadas sondagens para determinação do nível freático e realizado um estudo das precipitações da 

região, comparando os dados pluviométricos dos últimos meses com a média mensal de longo 

período. Visto que o nível do lençol freático encontra-se abaixo do canal de drenagem, e, não se 

tratando de período de estiagem, descarta-se a possibilidade de existência de um curso d'água 

natural, tanto perene quanto intermitente. A aplicação do método foi satisfatória, pois permitiu 

identificar que trata-se apenas de desvio de drenagem pluvial da via pública para dentro do lote, 

bem como lançamento de efluente com características de esgotamento sanitário de terrenos 

vizinhos. 
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WATER BODY EVALUATION: A RIVER OR A DRAINAGE CHANNEL? 

STUDY CASE IN SANTA MARIA / RS 
 

Abstract – The characterization of a water body is important, whether perennial or intermittent, to 

set Permanent Preservation Areas (PPA), a requirement of the forest code. The objective of this 

paper is to present a method to determine if the flow found in private terrain in Santa Maria / RS 

represents the existence of a perennial / intermittent water body or it is just a ephemeral drainage, in 

order to request terrain cleaning permission to the environmental proficient agency. In a visit, was 

detected a water trickle flowing over the ground. To achieve the objective of the study, was realized 

a investigation to determine the groundwater level and a study of precipitation in the region, 

comparing the past months data with the monthly long period average. Proven that the groundwater 

level is below the drainage canal, and, it is not dry period, the possibility of existence of a perennial 

or intermittent natural watercourse is discarded. The method application was satisfactory, as it 

identified that there is only rainwater drainage deviated from the public road into the terrain, as well 

as disposal of sewage effluent , from neighboring lots. 
 

Keywords – Groundwater, perennial Rivers, drainage channel, Permanent Preservation Area. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A ocupação de zonas urbanas tem ocorrido, não raramente, de forma desordenada resultando 

em ocupações de locais próximos a córregos e riachos. As pressões políticas e sociais sobre os 

impactos da urbanização nos recursos naturais, especialmente no sistema fluvial de canais, tem 

tornado gestores e ambientalista mais atentos às demandas ambientais. O uso irracional do solo 

urbano e a implantação de obras de engenharias acabam por reduzir a capacidade desses canais em 

realizar o escoamento das águas e impactando o meio de forma negativa. 

Planos diretores e as legislações de zoneamento são instrumentos bem conhecidos e servem 

de apoio para diretrizes de políticas urbanas mais eficazes. Entretanto, o zoneamento, apenas, não é 

suficiente para mediar todos os conflitos entre os interesses dos empreendedores e os demais que 

residem e transitam no seu entorno (ROLNIK et al., 2002, P.198). 

Frente a esta situação, prefeituras e órgãos ambientais têm tornado mais rígida a fiscalização e 

os estudos nos processos que envolvem licenças ambientais. 

A identificação de nascentes e cursos d’água, sejam perenes ou intermitentes, mesmo quando 

estes se encontram em propriedades particulares, caracteriza a área como Áreas de Preservação 

Permanente (APP). Este fato conduz a obrigatoriedade do proprietário observar as exigências do 

código florestal bem como quaisquer outras leis ambientais, tanto da esfera municipal , como 

estadual que possam ser aplicáveis, para a conservação das APP. 

O presente artigo descreve uma proposta de método para identificar se o curso d’água é 

efêmero, intermitente ou perene, por meio da apresentação de um estudo de caso no município de 

Santa Maria – RS. O trabalho foi aplicado em um lote no centro da cidade, com indícios da 

existência de um corpo hídrico, onde os proprietários necessitam identificar a natureza da drenagem 

da área com a finalidade de solicitar autorização junto ao órgão ambiental competente para limpeza 

e utilização do terreno. 

O objetivo do presente artigo é apresentar a metodologia aplicada para avaliar a possibilidade 

de existência de corpo hídrico no referido lote. 

 

 

2. ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo é constituída por um lote de propriedade particular na região central do 

município de Santa Maria – RS. Por se tratar de propriedade particular, a identificação dos 

proprietários será preservada. A Figura 02 mostra a localização da área. 

Em fevereiro de 2013, foi realizada uma visita ao local para levantamento das atuais 

condições do terreno. Na ocasião, detectou-se pequeno fio d’água escoando pelo terreno. Observou-

se no local a existência de drenagem das vias urbanas vindas do sistema público municipal, bem 

como ligações clandestinas de esgotamento sanitário doméstico. Além destas fontes exógenas de 

origem antrópica, considerou-se ainda a possibilidade de fontes de contribuição natural e de 

escoamento superficial de áreas à montante em dias de precipitação. 

 

 

3. EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

Cursos d'água em regime de vazão mínima, ou seja, sem a influência do escoamento 

superficial por ocasião das precipitações, ocorrem pelo esgotamento de reservas do subsolo que 
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afloram nas fontes e nos talvegues do leito de escoamento (Silveira e Silveira, 2001). As reservas, 

cujo esvaziamento sustenta as vazões mínimas, são tecnicamente meios porosos saturados de água 

constituídos pelo solo abaixo do lençol freático e pela rocha fraturada mais abaixo. 

O esvaziamento desses meios porosos, normalmente chamados de aquíferos, é portanto um 

fenômeno de escoamento da água armazenada em um meio poroso. A representação esquemática de 

um afloramento subterrâneo está ilustrada na Figura 01. A determinação do nível freático define se 

o fluxo subterrâneo intercepta a superfície e é descarregada como uma fonte. 

O movimento da água nos lençóis intensifica-se, através do escoamento subsuperficial, 

brotando nas cabeceiras dos riachos, aumentando seu tamanho formando grandes rios à medida que 

descem os córregos. 

 

 
Figura 01 – Água corrente (corpo hídrico) formada pelo esgotamento de reserva subterrânea 

Fonte: Wincander e Monroe, 2009 

 

Nesse contexto, o Decreto n.7.830/2012, que complementa o Código Florestal (Lei 

12.651/2012), em seu Artigo 2º Incisos XII, XIII e XIV, caracteriza os corpos hídricos em três 

classes: 

“XII – Rio perene - corpo de água lótico que possui 

naturalmente escoamento superficial durante todo o período do ano”. 

Ou seja, são os cursos nos quais a água escoa durante todo o tempo, isto porque o lençol 

d’água subterrâneo mantém uma alimentação contínua e nunca se rebaixa para baixo da cota do 

leito do curso d’água, mesmo durante as secas mais severas. 

“XIII – Rio intermitente - corpo de água lótico que 

naturalmente não apresenta escoamento superficial por períodos do 

ano”. 

Ou seja, são os cursos d’água que apresentam escoamento durante as estações de chuvas, mas 

que secam nas de estiagem – na época de estiagem o lençol freático se encontra em um nível 

inferior ao do leito, fazendo com que cesse o escoamento. 

“XIV – Rio efêmero - corpo de água lótico que possui 

escoamento superficial apenas durante ou imediatamente após 

períodos de precipitação”. 

Ou seja, são aqueles onde a superfície freática encontra-se sempre a nível inferior ao do leito 

fluvial. 
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Ainda, o Código Florestal, sob Lei n.12.651 de 2012, em seu Artigo 4º, faz a seguinte 

definição: 

“Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em 

zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei: 

I - as faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene 

e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito 

regular, em largura mínima de ... (Inciso com redação dada pela Lei 

nº 12.727, de 17/10/2012)” 

 

 

4. LEVANTAMENTO DE DADOS E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Para alcançar o objetivo e determinar se o escoamento encontrado no terreno representa a 

existência de um corpo hídrico perene/intermitente ou se é apenas uma rede de drenagem efêmera, 

foram realizadas sondagens para determinação do nível freático. 

As sondagens foram efetuadas na data da vistoria, utilizando um trado manual de 4 polegadas 

de diâmetro. A localização dos pontos analisados está ilustrada na Figura 02. 

 

 
Figura 02 – Localização da área de estudo e dos pontos de sondagem 

Fonte da imagem: Google earth 

 

Os pontos sondados permitiram a determinação de três seções de análise (A, B e C). A Figura 

03 demonstra as perfurações e profundidade da água no solo para as sondagens S-01, S-02 e S-03 

(Seção A). A Figura 04 demonstra a perfuração e a profundidade da água no solo para a sondagem 

S-04 (seção B) e a Figura 05 as perfurações e profundidade da água no solo para as sondagens S-05 

e S-06 (seção C). 
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Figura 03 - Perfil das sondagens S-01, S-02 e S-03 com as respectivas informações do nível d'água (Seção A). 

 

 

 

 
Figura 04 - Perfil da sondagem S-04 e o nível d'água (Seção B). 
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Figura 05 - Perfil das sondagens S-05 e S-06 com as respectivas informações do nível d'água (Seção C) 

 

 

Considerando que em um corpo hídrico (rio/arroio) o lençol subterrâneo tem a configuração 

conforme mostrado na Figura 01, e observando os perfis levantados em campo na vistoria, pode-se 

observar que a linha do nível freático nas seções observadas possui comportamento contrário do 

apresentado na Figura 01. 

Observou-se que o nível do lençol freático encontra-se abaixo do nível do canal de drenagem 

em todas as seções. Desta forma, fica evidenciado que existe uma infiltração da água superficial 

(proveniente da rede de drenagem pública e de terrenos adjacentes) em direção ao lençol freático, 

não havendo contribuição subterrânea para a superfície. 

Para confirmar que o curso d’água em questão também não se trata de uma drenagem 

intermitente, foi realizado um estudo das chuvas da região, para analisar a possibilidade da 

vistoria/sondagens ter ocorrido em época de estiagem. 

Foi analisada a estação Santa Maria, do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), código 

83936, localizada junto à Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Obteve-se uma série de 

precipitações diárias junto ao INMET para o período de 1992 a 2012, totalizando em 21 anos de 

dados. A partir da série longa de dados, foram calculadas as precipitações mensais médias para a 

região (Tabela 01). Também para esta mesma estação, foram obtidos os dados de precipitação 

referentes aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2013 (01/01/2013 a 21/02/2013).  

Os dados de chuva dos últimos meses foram comparados com a média mensal de longo 

período (Tabela 01). 
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Tabela 01 – Análise das precipitações para a região de Santa Maria 

1992 – 2012 P média mensal (mm) Período P (mm) 

Set 167 Set/2012 178 

Out 193 Out/2012 255 

Nov 137 Nov/2012 73 

Dez 158 Dez/2012 293 

Jan 167 Jan/2013 145 

Fev 147 01 a 21/fev/2013 91 

Total período Set a Fev 969  1035 

 

Observando a precipitação dos últimos seis meses (set/2012 a fev/2013), percebemos que o 

período não se caracteriza como de estiagem, muito ao contrário, trata-se de um ano típico, com 

valores de precipitação muito próximo dos valores médios mensais, sendo ainda levemente acima 

da média se considerado todo o período. São esses meses que alimentaram o lençol freático 

existente no momento. 

Portanto, visto que o nível do lençol freático encontra-se abaixo do canal de drenagem, e, não 

tratando-se de período de estiagem, descarta-se a possibilidade de existência de um curso d'água 

natural, tanto perene quanto intermitente. 

Ainda, para confirmar o resultado da metodologia empregada, foram analisadas as cartas 

topográficas da Diretoria de Serviço Geográfico do Exército (DSG), em escala 1:50.000 (Carta 

Santa Maria MI 2965-1) e 1:25.000 (carta Santa Maria SE MI 2965-1-SE). Em ambas as cartas, não 

há presença de hidrografia no terreno. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS – CONCLUSÕES 

 

Apresentou-se neste artigo uma alternativa metodológica para apoiar a caracterização do 

regime de escoamento de uma drenagem com a finalidade de apoio ao licenciamento e definição de 

APPs. 

No estudo de caso, a aplicação do método apresentou-se satisfatório, expedito e de fácil 

aplicação, e permitiu verificar que no terreno não há curso de água perene ou intermitente. 

Verificou-se que a presença de escoamento no local é devido ao fato que existe um desvio de 

drenagem pluvial de via pública e terrenos adjacentes para dentro dos lotes, bem como o 

lançamento de efluente com características de esgotamento sanitário doméstico de terrenos 

vizinhos. Dessa forma, a vegetação existente no terreno não é caracterizada como APP. 

 

 

6. REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Decreto n. 7.830 de 17 de outubro de 2012. Dispõe sobre o Sistema de Cadastro 

Ambiental Rural, o Cadastro Ambiental Rural, estabelece normas de caráter geral aos Programas 

de Regularização Ambiental, de que trata a Lei n. 12.651, de 25 de maio de 2012, e dá outras 

providências. 

 



 
 

 

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  8 

BRASIL. Lei n. 12.651 de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; 

altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 

22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de 

abril de 1989, e a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras 

providências. 

 

INMET. Instituto Nacional de Meteorologia. BDMEP – Banco de dados meteorológicos para 

ensino e pesquisa. Acesso em 23/fev/2013. 

 

ROLNIK, R. et al. Estatuto da Cidade: guia para implementação pelos municípios e cidadãos. 2a 

Ed. Brasília: Câmara dos Deputados, Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior/Secretaria 

Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República/ Caixa Econômica 

Federal/Instituto Pólis, 2002. 

 

SILVEIRA, A.L.L; SILVEIRA, G.L. (2001) Vazões mínimas. In: Hidrologia aplicada à gestão de 

pequenas bacias hidrográficas. Org. por Paiva, J.B.D; Paiva, E.M.C.D. Porto Alegre: ABRH. 

Cap.5, p125-163. 

 

WICANDER, R.; MONROE, J.S. (2009).  Fundamentos de Geologia. Tradução: Harue Ohara 

Avritcher. Revisão técnica: Mauricio Antônio Carneiro. São Paulo: Cengage Learning. 508p. 

 


