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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
 

1 – DADOS CADASTRAIS  
 

1.1 Nome do Beneficiário 
Eliane Maria Foleto 

1.2 CPF / Passaporte 
528.627.390-49 – GA 250128 

1.3 Instituição  
Universidade Federal de Santa Maria 

  

1.4 Programa CAPES/ nº do AUXPE  
Processo - 88887.467741/2019-00 

1.5 Projeto 
Projeto Memória e Tecnologias - CAPES/PRINT 
8881.310246/2018-1 

1.6 Coordenador Projeto 
Cesar De David 

1.7 Programa de Pós-Graduação 
Pós-Graduação em Geografia 

 

2 – BENEFÍCIO 
 

2.1 Modalidade 
 
(  ) Missão de Trabalho (x  ) Bolsa ____________________________ 
 

2.2 Instituição de Destino (nome da instituição e nome do 
centro/instituto/departamento/grupo de pesquisa) 

Universidade do Minho -  Instituto de Ciências Sociais, 
Departamento de Geografia - Grupo do Centro de Estudos de 
Comunicação e Sociedade – CECS.  

2.3 Período da Atividade 

2.3.1 Início 

01/03/2020 

2.3.2 Término 

31/09/2020 

 

3 – RECURSOS RECEBIDOS (R$) 
 

3.1 Auxílio-deslocamento  € 950,00 – 1 parcela 

3.2 Auxílio-instalação € 2.300,00 – 1 parcela 

3.3 Seguro-saúde € 540,00 – 1 parcelas 

3.4 Adicional-localidade  

3.5 Mensalidade € 2.300,00 – 6 parcelas 

3.6 Auxílio-diário  
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4 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

4.1 Objetivos da missão: (estabelecer correlação com os objetivos do projeto) 
 
Objetivo foi  propor uma Metodologia para a Avaliação e Classificação de Hidrossítios, junto a pesquisadores do 
CESC/UMinho com larga experiência na temática da Geoconservação, considerando que dentre os elemento da 
Geodiversidade o Hidrológico vem sendo considerado de forma indireta na abordagem dos Geossítios e 
Geomorfossítios, demandando desta forma aprofundamento e qualificação na abordagem dos Hidrossítios.  
 
4.2 Atividades Realizadas: (listar atividades) 
 

 Levantamento sistemático das pesquisas realizadas na temática tendo como referência artigos científicos das bases de 
dados CAPES, SCIELO, SCOPUS, CLARIVATE e RCAAP, bem como no aplicativo do “Sistema de Cadastro e Quantificação 
de Geossítios e Sítios da Geodiversidade GEOSSIT”. Com a análise, foi possível levantar os trabalhos, autores, abordagens 
e metodologias utilizadas para a definição de Hidrossítios e Patrimônio Hidrológico  

Constatamos que na abordagem de Patrimônio Hidrológico, Hídrico, Hidráulico e Hidrossítios, aparecem em poucas 
referências (24) artigos e, destes, (14) focam a Água como elemento Patrimonial de forma genérica, não apontam 
mecanismos para a identificação e valoração dos corpos hídricos. Além disso, da consulta no “Sistema de Cadastro e 
Quantificação de Geossítios e Sítios da Geodiversidade – GEOSSIT” da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 
CPRM (2020), em nível nacional, dos (253) sítios cadastrados, (67) fazem referência a elementos hidrológicos como: 
Cachoeira (13), Lagoa (8), Lajeado (7), Sumidouro (4), Rio, Piscina Natural, Nascente e Poço. Enfim, da busca sistemática, 
verificamos que o elemento hidrológico tem sido contemplado de forma indireta na abordagem de geossítios, 
geomorfossítios e como sinônimo de patrimônio Hidráulico.  

De posse dos resultados, identificamos a necessidade da elaboração de Conceitos para atender as especificidades do 
elemento hidrológico como: Local de Interesse Hidrológico, Hidrossítio e Patrimônio Hidrológico, para, posteriormente, 
propor uma metodologia para a avaliação e classificação de hidrossítios que atenda às especificidades do elemento 
hidrológico da geodiversidade. 
Logo, avançamos para a discussão de duas questões, se buscávamos a Classificação de hidrossítios para compor o 
Patrimônio Hidrológico de um território, seria necessário propor uma nova metodologia para a avaliação e classificação, 
específica para Hidros sítios, ou, poderíamos adaptar a metodologia dos geossítios, geomorfossítios? Os critérios e 
indicadores do Patrimônio Hidráulico poderiam ser utilizados para a definição de Hidrossítio/Patrimônio Hidrológico? 
 
Para contribuir na elucidação dessas questões, foi elaborado um texto com conceitos, metodologias e considerações 
sobre Geopatrimônio, Patrimônio Geológico e Geomorfológico e de Patrimônio Hidráulico, que possibilitou, 
inicialmente, uma discussão mais qualificada para Hidrossítio e Patrimônio Hidrológico.  
No dia 26 de março, em reunião técnica por videoconferência com o Prof. Dr. Antônio Vieira, uma das maiores 
referências na temática da Geoconservação, Geopatrimônio e Geomorfossítios, discutimos a necessidade de propor ou 
não uma metodologia específica para a avaliação e classificação para Hidrossítios e Patrimônio Hidrológico.   

 
Reconhecendo a necessidade da elaboração de uma metodologia para o levantamento, avaliação e classificação de 
hidrossítios, buscamos os estudos a fim de propor um conceito para Hidrossítio e Patrimônio Hidrológico, respondendo 
algumas questões:  
 
Qual o território a ser analisado para a caracterização Hidrológica sub-bacia hidrográfica, vale ou canal fluvial? Quais os 
critérios e indicadores contemplariam a especificidade hidrológica? Quais desses são contemplados na avaliação dos 
geossítios, geomorfolssítios do Geopatrimônio e do Patrimônio Hidráulico? O referencial teórico e metodológico de 
Patrimônio Hidráulico contempla a abordagem do Patrimônio Hidrológico? Dentre os corpos hídricos, quais seriam 
Locais de Interesse Hidrológico a serem avaliados? Quais seriam os critérios, indicadores, classes e índices percentuais 
que dariam conta de valorar um Local de Interesse Hidrológico para ser classificado como hidrossítio? 
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Para responder essas questões e atender às especificidades hidrológicas, a fundamentação teórica deveria distanciar-
se da abordagem do Patrimônio Hidráulico, que contempla a valoração histórico/cultural, e da abordagem 
Geomorfológica pautada na água como agende de erosão, transporte e deposição, buscando, dessa forma, os 
fundamentos da hidrologia. 
 
As leituras pautaram-se na perspectiva da hidrologia como a ciência que trata da água da terra, forma de ocorrência, 
circulação e distribuição, propriedades físicas e químicas, suas reações com o meio ambiente, na manutenção da vida e 
das atividades antrópicas, os quais constituíram  os fundamentos teóricos usados para embasar a proposta dos 
conceitos e da metodologia de avaliação e classificação dos Locais de Interesse Hidrológico. 
 
Considerando esse enfoque, o elemento hidrológico diferencia-se da perspectiva dos geossítios, geomorfolssítios e do 
patrimônio hidráulico, possibilitando a abordagem específica para a qualidade, dinâmica do fluxo e intervenções para 
uso da água. 
 
Nessa perspectiva, definimos, como foco de investigação, a água como elemento que transforma e transforma-se na 
medida em que define um regime fluvial que estrutura e dinamiza a paisagem, seja natural ou cultural. Quanto ao 
elemento água do critério ecológico, observar-se-ia: a qualidade, características hidromorfológicas, sua forma pela 
dinâmica natural (nascentes, cachoeiras, cascatas, “sumidor”, “redemoinhos”, drenagem criptorreica e pororoca) e a 
estética: pela qualidade visual do canal/lago e da cobertura da terra em seu entorno; acrescidos da importância 
sociocultural dos equipamentos e bem utilizados para  diferentes usos  (Roda d’água, barramento – energia, 
abastecimento, regularização da vazão e represamento: paisagismos, lazer, recreação), bem como a Função do uso da 
água, se atende ao princípio de ser um bem de uso múltiplo, de manutenção da vida e/ou uso econômico.  
 
Devemos ainda mencionar os critérios de importância: científica, de gestão e do arranjo com elementos da 
geodiversidade a geológicos e geomorfológicos, que complementariam um Local de Interesse Hidrológico (LIH) a ser 
avaliado para a classificação de Hidrossítios do Patrimônio Hidrológico e, assim, promover a sua conservação pelo valor 
patrimonial da água. 
 
O resultados das leituras e discussões encontram-se sistematizadas no Artigo " CONSIDERAÇÕES SOBRE CRITÉRIOS E 
INDICADORES PARA A CLASSIFICAÇÃO DE HIDROSSÍTIOS"   aprovado pelo supervisor e submetido para avaliação na 
revista Caminhos de Geografia-UFU no mês de maio (Anexo 01). 
 
Posteriormente, a definição do conceito de Local de Interesse Hidrológico, Hidrossítio e Patrimônio Hidrológico, 
configurou outra etapa do trabalho, em que foi preciso definir uma metodologia que desse conta de avaliar e classificar 
os Locais de Interesse Hidrológico, contemplando as especificidades do elemento hidrológico a fim de definir os 
Hidrossitios.  
 
Partindo da necessidade de elaborar uma metodologia que contemple as especificidades do elemento hidrológico e não 
se distancia ou sobreponha à abordagem dos demais elementos da Geodiversidade, algumas questões foram elencadas. 
Quais critérios, indicadores e classes, dentre os apresentados para o Geopatrimônio e Patrimônio Hidráulico, poderiam 
ser utilizados para o elemento hidrológico? Qual característica deve possuir o corpo hídrico para ser definido como um 
local de Interesse Hidrológico (LIH) de potencial patrimonial? Quais os critérios, indicadores, classes e índices 
percentuais dariam conta de avaliar os LIH para defini-los e classificá-los como Hidrossítios? Qual o valor que o Local de 
Interesse Hidrológico deveria obter para ser considerado um Hidrossítio? 
 
Para a elaboração da Proposta de Avaliação e Classificação de Hidrossítios, a definição de critérios, indicadores e classes 
foi baseada no levantamento teórico e metodológico da hidrologia, das metodologias utilizadas para o geopatrimônio: 
geológico, geomorfológico e hidrológico, hidráulico e na do River Habitat Survey (RHS) que atende a Diretiva do Quadro 
da Água –DQA (2000). 
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Destas pesquisas, foram analisados, ponderados e propostos alguns indicadores que atendem às especificidades hídricas 
e que permitem contemplar, dentre os Locais de Interesse Hidrológico (LIH), os que possuem melhor condição ambiental 
para ser Hidrossítio. Nesse processo de elaboração dos indicadores e classes, foram necessárias várias pesquisas de 
Trabalhos de Campo em Locais de Interesse Hidrológico dos Rios Selho, Vizela e Ave, previamente definidos em 
laboratório pelas imagens de satélite. 
 
Como resultado dessa etapa da pesquisa, foram propostos critérios, indicadores e classes e índices percentuais para a 
avaliação de LIH, focados na qualidade da água, condição hidromorgfológica e dinâmica da corrente: lênticos (lagos), 
lóticos (rios, arroios e riachos), assim como nas intervenções antrópicas para uso da água. Partindo do pressuposto que 
a água é o elemento que esteve muito próximo às comunidades e contribuiu para o mosaico de uso e ocupação do 
território, os critérios ecológico, estético, sociocultural e complementar do arranjo com os demais elementos da 
geodiversidade foram contemplados na proposta para serem valorados. 
 
Neste sentido, o LIH deve possuir características excepcionais em relação à qualidade da água, dinâmica hídrica, 
intervenções para uso dos recursos hídricos, qualidade visual e importância científica, de gestão e composição com os 
demais elementos da geodiversidade, em que o estado ecológico da qualidade e condição hidromorfológica do corpo 
hídrico define-se como essencial. 
 
Após a elaboração da proposta metodológica para avaliar e classificar LIH, que apresentassem condições para 
Hidrossítio, a metodologia, inicialmente, foi validada em dois Locais de Interesse Hidrológico no Rio Selho, Concelho de 
Guimarães, Distrito de Braga em Portugal.  
 
Com os procedimentos de avaliação e validação concluídos, o resultado da pesquisa aponta que os LIH não possuem 
valor Patrimonial para Hidrossítio, demonstrando coerência teórico-metodológica da Proposta, que identifica, através 
dos indicadores, problemas hidromorfológicos, sendo assim, evidencia ser uma metodologia que pode ser utilizada na 
Classificação de Hidrossítios. 
 
Os resultados decorrentes desta etapa da pesquisa estão sistematizadas no Artigo: “METODOLOGIA PARA 
CLASSIFICAÇÃO DE HIDROSSITIOS NO RIO SELHO, GUIMARÃES, PORTUGAL” aprovado pelo supervisor e submetido à 
Revista da GeoUSP em julho. (Anexo 02) 
 
Outro resultado das pesquisas do Estágio de Pós- doutoramento foi a sistematização dos critérios, indicadores, classes 
e índices percentuais proposta na metodologia em uma “FICHA DE LEVANTAMENTO HIDROLÓGICO” a ser utilizada por 
investigadores no procedimento da coleta dos dados em Trabalhos de Campo.  
 
A Ficha, como ferramenta de coleta de dados em campo, para a avaliação e classificação de hidrossítios, foi validada em 
Locais de Interesse Hidrológico com diferentes características: dois segmentos do Rio Selho; dois lagos de barragens no 
Rio Vacacaí-Mirim e Vizela no Brasil e em Portugal; no segmento da Hidrelétrica de Santa Rita no Rio Vizela, Fafe; no 
segmento do Rio Selho, às margens do Laboratório da Paisagem; no segmento do Rio Arado, na Cascata Tahiti no Parque 
Nacional Peneda-Gerês e, finalmente, no segmento do Ribeira de Lorigo, Seia, na Serra da Estrela.  
 
Enfim, a Ficha de Levantamento Hidrológico validada em vários LIH, demostra ser uma ferramenta de fácil compreensão, 
apontando os indicadores a serem analisados in loco e, ao final, permite a obtenção do resultado da Avaliação com 
somatório dos índices percentuais atribuídos a uma das cinco classes, possibilitando a classificação dos locais de 
interesse hidrológico em hidrossítios ou não. Além disso, demonstra ser um instrumento de apoio ao diagnóstico dos 
LIH, indicando os aspectos positivos e negativos quanto aos Critérios/indicadores: ecológicos, estético, sociocultural e 
complementares. (Anexo 03) 
 
Além da validação da Metodologia de Avaliação e Classificação de Hidrossítios em segmentos do Rio Selho, Guimarães, 
verificamos a resposta da metodologia comparando dois segmentos de rios com barramento, sendo um em Portugal e 
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outro no Brasil (a obtenção dos dados no Brasil foi possível por já ser  área de estudo da pesquisadora), tendo como 
objetivo observar se a metodologia respondia da mesma forma em países com geografias e legislações diferentes.  
 
Concluída a avaliação, constatamos que a metodologia responde de forma adequada às duas realidades, dessa forma, 
sendo validada para o Brasil e Portugal. O resultado dessa etapa da pesquisa, está no artigo “AVALIAÇÃO E 
CLASSIFICAÇÃO DE LOCAIS DE INTERESSE HIDROLÓGICO NO BRASIL E PORTUGAL: BARRAGENS DO DNOS E 
QUEIMADELA”, aprovado pelo supervisor a ser submetido IV Encontro Luso-Brasileiro de Patrimônio Geomorfológico e 
Geoconservação, a ser realizado no Brasil com data a ser definida no ano de 2021. (Anexo 04)  
 
Ainda na perspectiva de validar os indicadores e os valores atribuídos às classes, outra etapa da pesquisa envolveu a 
coleta de dados no Local de Interesse Hidrológico do Rio Arado, na Cascata do Tahiti no Parque Nacional Peneda-Gerês, 
consolidando a avaliação e classificação de um Hidrossítio.  O resultado da pesquisa está no artigo “AVALIAÇÃO E 
CLASSIFICAÇÃO DE HIDROSSÍTIO: CASCATA DO TAHITI NO PARQUE NACIONAL PENEDA-GERÊS PORTUGAL”, aprovado 
pelo supervisor a ser submetido no III Encontro Luso-Afro-Americano de Geografia Física e Ambiente (ELAAGFA), na 
Universidade Federal de Jataí – Jataí – Goiás, de nove a 13 de Junho de 2021. (Anexo 05) 
 
Com esse resultado de Avaliação e Classificação do Hidrossítio Cascata do Tahiti no segmento do Rio Arado, a 
metodologia de Avaliação e Classificação de Hidrossítios está validada, mas ainda demanda aprofundamentos teóricos 
a serem obtidos futuramente com a sequência dos estudos em parceria com o Grupo do Centro de Estudos de 
Comunicação e Sociedade - CECS, do Departamento de Geografia da Universidade do Minho, Campus Azurém. 
 
 

4.3 Resultados e/ou Impactos:  
 

A contribuição do Estágio de Pós-Doutoramento está focada nos estudos e ações da geoconservação pautados nos 
elementos da geodiversidade: geológico, geomorfológico que ganham força nos Projetos Institucionais de Geoparques 
da UFSM: da Quarta Colônia e Caçapava, porém os estudos do elemento hidrológico ainda demandam aprofundamento, 
sendo apenas contemplados de forma indireta nas abordagens dos geossítios e geomorfossítios que não atendem às 
especificidades dos corpos hídricos.  
 
Baseada nessa perspectiva, a pesquisa realizada no Pós-doutoramento abordou o tema e propôs uma metodologia 
inédita para a discussão do Geopatrimônio, suprindo uma lacuna nas pesquisas do Patrimônio Hidrológico nos dois 
territórios com a Metodologia para Avaliar e Classificar Hidrossítios do Patrimônio Hidrológico que contribuirá para a 
educação patrimonial e a conservação da água. 
 
Ademais, qualifica a atuação da pesquisadora, que, ao longo de sua vida acadêmica, vem trabalhando com recursos 
hídricos sob diversas perspectivas, legislação, gestão e gerenciamento de recursos hídricos no Rio Grande do Sul e áreas 
protegidas, sob a implantação e gestão de Unidades de conservação.  
 
Participando e atuando na militância da conservação ambiental em Santa Maria e Região através do Conselho 
Administrativo da Fundação Mo´ã, do Comitê de Bacia Hidrográfica (para a tomada de decisões sobre a gestão dos 
recursos hídricos na bacia hidrográfica) e Conselhos Municipais de Meio Ambiente, os resultados obtidos pelo pós-
doutoramento permitirão dar continuidade à discussão e ampliar os estudos de gestão dos recursos hídricos na direção 
da valorização, promoção e conservação do Patrimônio Hidrológico.  
 
Além da qualificação da pesquisa e extensão, permitirá a promoção da melhoria no ensino através das disciplinas de 
“Uso Racional dos Recursos Hídricos” no Programa de Pós-Graduação em Geografia, “Hidrografia”, “Trabalho de Campo 
Integrado” ofertadas nos cursos de licenciatura e bacharelado em Geografia. 
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DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA: 
A divulgação dos resultados da pesquisa ocorrerá, através da prática de docência, na participação dos Projetos de 
Geoparque/UFSM e, de forma mais ampla, através dos artigos submetidos para as Revistas Científicas “Caminhos de 
Geografia-UFU” no mês de maio (Anexo 01) e da GEOUSP (Anexo 02) no mês de julho, ambas de grande circulação 
nacional e internacional, e através dos artigos submetidos aos eventos: III Encontro Luso-Afro-Americano de Geografia 
Física e Ambiente, previsto para junho de 2021, a ser realizado em Jataí, Goiás - o Encontro Luso-Afro-Americano de 
Geografia Física e Ambiente (ELAAGFA) constitui-se como um fórum privilegiado para a discussão de problemáticas 
relacionadas com a Geografia Física e o Ambiente, congregando investigadores africanos, europeus e americanos; e no 
IV Encontro Luso-Brasileiro de Patrimônio Geomorfológico e Geoconservação, com objetivo de discutir o Geopatrimônio 
e Geoconservação, que congrega participantes do europeus e americanos a ser organizado pelo PANGEA/UFSM no 
próximo ano, ainda com data a ser definida, que também permitirá ampla divulgação dos resultados obtidos para a 
pesquisa. 
 
 POTENCIAL PARA O AUMENTO DA REDE DE PESQUISA E EDUCAÇÃO 
Com os resultados obtidos pela pesquisa, houve maior aproximação e qualificação do nível de colaboração acadêmica, 
formalizada em 2015 pelo  Acordo Científico de Cooperação entre a UFSM e a UMINHO, com pesquisadores do Grupo 
de Pesquisa em Patrimônio Natural, Geoconservação e Gestão da Água (PANGEA), da Universidade Federal de Santa 
Maria, e os pesquisadores do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS), da Universidade do Minho, 
Portugal, além da consolidação de intercâmbio do  Projeto Institucional de Internacionalização CAPES PRINT da UFSM - 
que enfatiza as questões relativas à memória no âmbito da Sociedade Informacional e das diferentes tecnologias 
empregadas para coletá-la, armazená-la, recuperá-la e difundi-la.  
  
Considerando que a Metodologia de Avaliação e Classificação de Hidrossítios ainda demanda  aprofundamento e 
qualificação que não se esgotam no período de seis meses, abrirá novas perspectivas de pesquisas que permitirão a 
continuidade das ações de colaboração entre as duas equipes, contribuindo de forma substancial para a qualificação de 
recursos humanos e para a produção de novas reflexões acerca das melhores estratégias de conservação, divulgação e 
uso do patrimônio natural nos dois países e, de forma específica, do Projeto Institucional da Universidade Federal de 
Santa Maria do Projeto dos Geoparques da Quarta Colônia e Caçapava do Sul, que a pesquisadora participa. 
 
Assim sendo, a presente pesquisa contribui com as discussões do Grupo PANGEA, na consolidação dos conceitos de 
Patrimônio Hidrológico e Hidrossítios, atendendo as demandas do projeto institucional da UFSM dos Geoparques da 
Quarta Colônia e de Caçapava do Sul, ampliando seu leque de atuação na perspectiva da Geoconservação não só 
geológica e geomorfológica, mas hidrológica também. 
 
No sentido de consolidar e ampliar a rede de pesquisa, o Prof. Francisco da Silva Costa participa da coorientação da Tese 
da Discente Letícia Ramires Corrêa junto ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFSM, com título 
“Classificação de Hidrossítios no Território do Geoparque da Quarta Colônia, RS, BR”, que, no momento oportuno, 
buscará a realização de um “sanduiche” junto a UMinho. Ele ainda tem participação em bancas de defesa de Dissertação 
de Mestrado e tese de Doutorado junto ao Programa de Pós Graduação em Geografia da UFSM:  
 
A participação da pesquisadora na Organização, Comissão Científica, com apresentação de trabalhos, permitirá 
divulgação dos resultados do estágio de Pós-doutoramento e ampliação da rede de parcerias nos seguintes eventos: 
 
- III ENCONTRO LUSO-AFRO-AMERICANO DE GEOGRAFIA FÍSICA E AMBIENTE: A importância da Geografia Física na 
(re)construção e 
(re)interpretação da paisagem Luso-Afro-Americana na Universidade Federal de Jataí – Jataí –Goiás. Data de 9 a 13 de 
Junho de 2021. Congregando investigadores africanos, europeus e americanos. 
 
- IV Encontro Luso-Brasileiro de Patrimônio Geomorfológico e  Geoconservação, cancelado em 2020 e com data a ser 
definida, com objetivo de discutir o Geopatrimônio e Geoconservação, que congrega participantes do europeus e 
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americanos. 
 

Ambos os eventos serão de grande valia para a discussão e qualificação da Metodologia de Avaliação e Classificação de 
Hidrossítios, divulgação e ampliação da rede de pesquisa. 

 
 

 
 
 

 
Santa Maria, 02 de setembro de 2020  

 

 
____________________________________ 
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Os ANEXOS apresentam resultados da pesquisa foram sistematizados em quatro artigos científicos: 

submetidos a duas Revistas Científicas Qualis A (Sociedade e Natureza –UFU) e (Geo USP) e, uma Ficha 
Técnica de levantamento hidrológico, para ser usada como ferramenta na coleta de informações hidrológicas 
em trabalho de de campo; dois artigos a serem submetidos ao :III Encontro Luso-Afro-Americano de Geografia 
Física e Ambiente (ELAAGFA) de 9 a 13 de Junho de 2021, em Jataí Goiás; IV Encontro Luso-Brasileiro de 
Patrimônio Geomorfológico e  Geoconservação, organizado pela UFSM, sem data definida, desta forma dando 
ampla divulgação junto à comunidade científica. 

 
ANEXO 01 

 
 

CONSIDERAÇÕES SOBRE CRITÉRIOS E INDICADORES PARA A CLASSIFICAÇÃO DE HIDROSSÍTIOS 
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RESUMO  
 

Dentre as pesquisas da geoconservação, a abordagem teórico-metodológica dos elementos geológico, 
geomorfológico consolidou-se nacionalmente e internacionalmente. No entanto, para o elemento hidrológico ainda 
demanda abordagem específica. Os locais de interesse hidrológico a serem avaliados contemplam corpos hídricos, 
com excepcionalidade na água, dinâmica do fluxo e intervenção para usos dos recursos hídricos. Considerando, na 
hidrosfera, as águas em terras emersas, apontamos critérios que podem atribuir valor de Hidrossítio a um corpo 
hídrico: a água, dinâmica da corrente, regime de fluxo e intervenções para uso antrópico a serem valorados por 
critérios: ecológico, estético, sóciocultural e complementar. O processo de avaliação permitirá classificar Hidrossítios 
para compor o Patrimônio Hidrológico de um território e, assim, ressignificar a importância da conservação da água. 

Palavras-chave: Geoconservação. Geodiversidade. Patrimônio Hidrológico. Valoração. 

 

CONSIDERATIONS ON CRITERIA AND INDICATORS FOR THE CLASSIFICATION OF HYDROSITE 

ABSTRACT  

Among the research of geoconservation, the theoretical and methodological approach of the geological and 
geomorphological elements was consolidated nationally and internationally. Nevertheless, for the hydrological 
element, a specific approach is still required. The places of hydrological interest to be evaluated contemplate hydric 
bodies, with exceptionality, in water, dynamics of flow and, intervention for the uses of hydric resources. Considering 
in hydrosphere, the waters in emerged lands, we point out criteria that can attribute value of Hidrosite to a hydric body: 
the water, dynamics of stream and, flow regime and, interventions for the anthropic use, to be valued by criteria: 
ecological, aesthetic, socio-cultural and complementary. The process of evaluation will allow classifying hidrosites to 
compound the Hydrological Heritage of a territory and, thus, re-signify the importance of water conservation.  

Keywords: Geoconservation. Geodiversity. Hydrological Heritage. Valuation.  

 

INTRODUÇÃO: 

Na perspectiva da Geoconservação, a discussão teórico-metodológica para a classificação do Geopatrimônio, que 
contempla os elementos da geodiversidade, geológico, geomorfológico e hidrológico, estruturou-se e avançou 
internacionalmente nos últimos anos. Porém, a abordagem hidrológica ainda não acompanhou, na mesma proporção, os 
demais elementos da geodiversidade e demanda da definição de critérios, indicadores e classe que contemplem as 
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especificidades hídricas. Quando da busca sistemática de artigos em plataformas científicas que abordem a temática: 
Patrimônio Hidrológico, Hídrico, Hidráulico e Hidrossítios, poucas são as referências a essa temática, o que se confirma 
também na consulta no “Sistema de Cadastro e Quantificação de Geossítios e Sítios da Geodiversidade – GEOSSIT”, da 
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais CPRM (2020). Em nível nacional, o elemento hidrológico tem sido 
contemplado indiretamente nos estudos dos elementos geológico, geomorfológico e demanda critérios, indicadores e 
classes específicas para qualificar e aprofundar a discussão hidrológica.  

Dentre as questões que dificultam a inventariação, avaliação e classificação hidrológica está a complexidade que envolve 
a dinâmica hídrica, com diferentes focos de abordagens, dentre outros, a água como: a) indicador da qualidade ambiental, 
que se transforma na medida que vai adquirindo as características do meio, alterando suas propriedades: físico-químicas, 
microbiológicas; b) agente que transforma, pela dinâmica do fluxo, matéria e energia: erosão, transporte e deposição e 
c) como elemento que estrutura e integra a paisagem. Independente da abordagem, caracteriza-se como elemento da 
Geodiversidade, indispensável para a manutenção da biodiversidade na terra e, portanto, devendo ser conservado. O 
objetivo deste ensaio é propor critérios, indicadores a serem utilizados para classificar Hidrossitos que irão compor o 
Patrimônio Hidrológico de determinado território, para que, através de estratégias da Geoconservação, possam 
ressignificar a importância da conservação da água. 

 

 METODOLOGIA PARA A DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS E INDICADORES HIDROLÓGICOS 

 

Com objetivo de propor critérios e indicadores que contemplem especificidades hidrológicas, foi realizado um 
levantamento sistemático de artigos científicos das bases de dados CAPES, SCIELO, SCOPUS, CLARIVATE  e RCAAP, 
além da consulta aos artigos, realizamos a busca no aplicativo do “Sistema de Cadastro e Quantificação de Geossítios e 
Sítios da Geodiversidade  GEOSSIT”. Com a análise, foi possível levantar os trabalhos, autores, abordagens e 
metodologias utilizadas para a definição de Hidrossítios e Patrimônio Hidrológico. 

Para além da investigação teórica e do cadastro de Geossítios, a definição dos critérios e indicadores a serem utilizados 
na investigação e classificação de Hidrossítios foi resultado das discussões e dos Trabalhos de Campo  realizadas no 
período de Pós-Doutoramento, em conjunto com pesquisadores do Grupo do Centro de Estudos de Comunicação e 
Sociedade  - CECS, do Departamento de Geografia da Universidade do Minho, Campus Azurém,  sob a supervisão do 
Pesquisador Dr. Francisco da Silva Costa, com larga experiência na temática.  

Os critérios e indicadores propostos foram baseados no referencial teórico e metodológico da hidrologia e do utilizado 
para definição e classificação dos Geossitios e Geomorfossítios, atendendo, dessa forma, as especificidades hidrológicas 
para classificar os Hidrossítios.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

CONSIDERAÇÕES SOBRE GEOPATRIMÔNIO 

O termo patrimônio caracteriza-se por ser amplo, abrange contempla abordagens do natural ao cultural e estes são 
segmentados em outros temas. O patrimônio natural é formado por elementos bióticos e abióticos, que compõem o 
Patrimônio Natural Biótico e o Patrimônio Natural Abiótico, respectivamente, compostos pela biodiversidade e pela 
geodiversidade de determinado território, conforme Rodrigues; Fonceca (2008). Complementando, podemos afirmar que 
são: 

[...] elementos do património natural todos os elementos do meio físico, entre eles os solos, os rios, mares, as formas de relevo, as 
rochas e os recursos minerais e energéticos, as plantas e animais que, pelo seu significado científico, económico, cultural e social, 
entre outros, merecem ser estudados e preservados para as gerações vindouras, ou seja merecem ser integrados nas estratégias de 
desenvolvimento sustentável. (PEREIRA; CUNHA; THEODORO, 2016, p. 295). 

Por sua vez, o Geopatrimônio é definido como aqueles componentes da geodiversidade natural de valor significativo, 
incluindo pesquisa científica, educação, estética e cultural, de acordo com Miljković (2018), enquanto o Patrimônio 
Geológico seria constituído pelos geossítios (sítios geológicos) com atributos de riqueza patrimonial, segundo 
Nascimento; Mansur; Moreira (2015). Além disso:   

Patrimonio Geológico, conjunto de recursos naturales geológicos de valor científico, cultural y/o educativo, ya sean formaciones y 
estructuras geológicas, formas del terreno, minerales, rocas, meteoritos, fósiles, suelos y otras manifestaciones geológicas que 
permiten conocer, estudiar e interpretar:a) el origen y evolución de la Tierra, b) los procesos que la han modelado, c) los climas y 
paisajes del pasado y presente y d) el origen y evolución de la vida. ESPANHA (2013, p.7).   
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O patrimônio geomorfológico é constituído pelas formas do relevo, depósitos correlativos e processos associados, 
manifestados a diferentes escalas e aos quais se atribui um conjunto de valores (científico-pedagógico, estético, cultural, 
ecológico e/ou econômico) decorrentes da percepção humana, conforme definem Vieira; Figueiró; Cunha (2014). Os 
geomorfossítios são o tipo de geossítio que apresenta o conjunto mais alargado de valores que contribuem para a sua 
espetacularidade e torna-os atrativos para geoturistas, segundo Rodrigues (2019). 

Em referência aos conceitos de patrimônio Geológico e Geomorfológico, há que se considerar a inter-relação existente 
entre os elementos, sendo que:   

[...] a linha de demarcação entre os dois pode ser colocada conceptualmente no facto da Geomorfologia se ocupar do conjunto de 
superfície terrestre relacionado com o relevo actualmente observável, enquanto a Geologia se relaciona com relevo antigos já 
completamente obliterados pelos processos erosivos, ou seja, apenas observáveis através da deformação dos materiais rochosos. [...] 
Assim, a Geologia e a Geomorfologia, no contexto das Ciências da Terra, contribuem com conhecimentos complementares através de 
métodos de abordagem científica diferenciados (RODRIGUES, 2008, p.05) 

Para além do Patrimônio Geológico e Geomorfológico, tem-se o Patrimônio Hidrológico, elemento importante da 
geodiversidade, até então abordado de forma indireta nos estudos da geoconservação. Para Semic´ (2011) reduzindo a 
geodiversidade e equiparando-o à diversidade geológica, ignorando e excluindo alguns de seus componentes, como a 
diversidade da hidrosfera, a área hidrológica.  Neste sentido:   

Existem poucos estudos específicos e, como tal, escassas referências bibliográficas, relativos ao património hidrológico e pedológico. 
Parcialmente integrado em estudos hidrogeológicos ou hidrogeográficos, o património hidrológico é, então, formado pelos elementos 
hidrológicos que possuem valor patrimonial (à escala regional, nacional ou internacional), pelo que devem ser preservados enquanto 
geopatrimónio, permitindo uma utilização sustentada desses recursos de forma a serem também disfrutados pelas gerações vindouras 
(AZEVEDO e RODRIGUES,2015, p. 209): 

O que se confirma quando se faz a busca sistemática de artigos em plataformas científicas, que abordam a temática: 
Patrimônio Hidrológico, Hídrico, hidráulico e Hidrossítios, poucas são as referências: (24) artigos e, destes, (14) enfocam 
a Água como elemento Patrimonial pouco desenvolvido cientificamente. Ainda, da consulta no “Sistema de Cadastro e 
Quantificação de Geossítios e Sítios da Geodiversidade – GEOSSIT”, da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 
CPRM (2020), em nível nacional, dos (253) sítios cadastrados,  (67) fazem referência a elementos hidrológicos como: 
Cachoeira (13), Lagoa (8), Lajeado (7), Sumidouro (4), Rio, Piscina Natural, Nascente e Poço, constatando-se que o 
elemento hidrológico tem sido contemplado indiretamente nos estudos dos elementos geológico e geomorfológico, 
demandando de critérios indicados e classes específicas para qualificar e aprofundar a discussão hidrológica.  

Ainda em relação ao Patrimônio Hidrológico: 

O patrimônio hidrológico faz parte, um segmento da diversidade hidrológica de uma área, que entre a abundância de outros fenômenos 

e objetos se destaca por sua importância (valor), que pode ser ecológico, estético e sócio cultural. SIMIĆ (2011, p. 17, tradução livre) 

Para Simić (2011); Rodrigues, (2019), o património hidrológico, pela sua enorme importância, não deve ser ignorado, 
necessitando de mais investigação em nível dos conceitos e da aplicação. Rodrigues (2019, p. 272) questiona, “Quais 
são os elementos hidrológicos que integram a geodiversidade? Quais os valores de carácter hidrológico que devem ser 
preservados integrando o geopatrimónio?”. 

Pela inter-relação que existe entre os diferentes elementos da geodiversidade e pela transversalidade necessária na 
análise hidrológica, a abordagem acaba sendo contemplada de forma indireta: 

O que representa o valor patrimonial de um aquífero particular? O tipo de rochas, a morfologia que desenham e que determina a 
circulação da água ou a qualidade da água? Uma queda de água que pela sua espetacularidade ou interesse científico merece ter 
valor patrimonial e deve ser considerada como património geomorfológico (pelo relevo diferenciador de cotas), geológico (pela 
diferenciação litológica ou pela tectónica que impõe os desníveis) ou hidrológico (pela quantidade de água envolvida)? (PEREIRA; 
CUNHA; THEODORO, 2016, p. 296)  

Fica evidente a necessidade da abordagem hidrológica. Azevedo e Rodrigues (2015) referem a diversidade hidrológica 
com base em elementos relacionados com os lugares que incluem: 

[...] águas subterrâneas (unidades hidromorfológicas) e superficiais (bacias hidrográficas, lagos, rios e outras formas de escoamento), 
geossítios hídricos (cascatas, zonas húmidas, zonas de descarga e recarga difusas, etc.), áreas e nascentes termais e outros pontos 
de interesse hidrológico (nascentes secas por sobre-exploração ou por causas naturais, nascentes fluviais ou cársicas (superficiais ou 
subterrâneas), como as cavidades cársicas (grutas e galerias) ou outros fenómenos hidrológicos típicos das áreas cársicas, como as 
perdas, exsurgências, ressurgências ou canhões cársicos e, mesmo, zonas húmidas classificadas ou a necessitar de medidas de 
protecção. (AZEVEDO e RODRIGUES, 2015, p. 208) 

A questão é como abordar o elemento hidrológico sem sobrepor: os critérios, indicadores e classes contemplados no 
inventário dos Geossítios, Geomorfossítios e, quando do levantamento das intervenções para aproveitamento dos 
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recursos hídricos, não justapor aos indicadores, histórico e cultural que são contemplados nos inventários de patrimônio 
Hidráulico.  

Para além da avaliação do elemento hidrológico, há que se considerar os locais de intervenção no corpo hídrico, para 
usos de valor histórico e simbólico da água, que, ao longo do tempo, tiveram um papel importante nas atividades humanas 
e que se mantêm presentes até hoje.    

Efectivamente el agua está presente, en mayor o menor medida, en muchos paisajes: lo está como elemento morfológico percibido, 
como componente funcional de primer orden del sistema paisajístico y, frecuentemente también, como imagen y representación 
simbólica, en especial en aquellos territorios en los que resulta escasa y constituye um recurso y un ambiente socialmente muy 
apreciado. (OLMO e MUÑOZ, 2010, p. 03). 

Reconhecemos a importância da água na criação da cultura material, em forma de objetos, tecnologias e lugares, 
edificações e equipamentos testemunham, a história da evolução e da relação/interação da sociedade com a água. 
Constituem-se em locais de valores culturais que permanecem no imaginário coletivo, em parte, esses bens e 
equipamentos já são contemplados nos Inventários do Patrimônio Hidráulico, nos estudos do Patrimônio 
Cultural/Industrial da Europa. Na abordagem do Patrimônio Hidráulico, Costa (2013), pondera algumas questões 
importantes a serem consideradas: 

 O estudo do património ligado à água tem vindo a conhecer um interesse suplementar ao ser encarado na perspetiva do património 
industrial.  As diferentes formas de utilização da água ao logo da História revelam-nos o papel fundamental que desempenharam no 
desenvolvimento urbano e industrial, legando-nos um importante património que importa conhecer e salvaguardar. Representado por 
edificações, estruturas e equipamentos, para geração energia, representadas pelas rodas dágua, reservatórios; ou para 
dessedentação, tubulações, fontes e chafarizes que representavam o símbolo da urbanidade, (COSTA, 2013, p.707). Ainda, a rede e 
a configuração de objetos, fluxos e estruturas que integram assentamentos humanos respondem à propriedades específicas de cada 
local e, portanto, é único para cada paisagem cultural, (GONZALEZ, 2020, p. 143, tradução livre) 

Esses locais de intervenção nos corpos hídricos, ao longo de processo de ocupação do espaço geográfico, refletem em 
suas rugosidades as condições econômicas, sociais e culturais das comunidades e, quando da análise das massas 
hídricas, devem ser considerados como Locais de Interesse Hidrológico (LIH), para serem inventariados, avaliados, 
classificados e, se obterem valoração, devem compor um hidrossitio. 

Então, quais critérios e indicadores estariam associados à água não contemplados nas abordagens do Geopatrimônio e 
Patrimônio hidráulico? Considerando que o Patrimônio Hidrológico seria composto por Hidrossítios, um corpo hídrico com 
características excepcionais da água, dinâmica, regime fluvial e intervenção para o uso dos recursos hídricos, com 
valores: ecológico, estético, sociocultural e complementar.  

QUESTÕES PARA A ANÁLISE HIDROLÓGICA 

Na perspectiva de definir critérios, indicadores para a inventariação e valoração das massas hídricas, algumas 
considerações sobre a água e Hidrossítio fazem-se necessárias. O patrimônio natural abiótico insere os elementos da 
geodiversidade, como os recursos hídricos e seus Hidrossitios, pertencentes ao Patrimônio Hidrológico, além das formas 
de relevo, dos elementos geológicos e do solo, cada qual com seus sub-elementos, conforme Pereira; Cunha; Theodoro 
(2016). Eles, além disso, conceituam Hidrossítios como:  

Os locais de interesse patrimonial no domínio da água, que são representativos pela sua condição de exclusividade e 
representatividade, importância científica, por exemplo como definidor (paleo)ambiental, de suporte ecológico, de valor estético, entre 
outros. (PEREIRA; CUNHA ; THEODORO, 2016, p. 296) 

Para atender as especificidades de elemento hidrológico, busca-se nos fundamentos da Hidrologia, ciencia que estudia 
las aguas superficiales y subterráneas de la Tierra, su aparición, circulación y distribución, tanto en el tempo como en el 
espacio, sus propriedades biológicas, químicas y físicas, y sus reacciones con el entorno, incluida su relación con los 
seres vivos, IGH (2012), os fenômenos a serem avaliados nos corpos hidricos.  

Quando há o estudo hidrológico, a terra deve ser analisada na perspectiva sistêmica, composta por subsistemas: 
litológico, atmosférico, hidrológico, biológico, em que a hidrosfera seria o subsistema com a presença da água, que está 
em contínuo movimento cíclico entre as reservas sólida, líquida e gasosa. Evidentemente, a fase de maior interesse é a 
líquida, o que é fundamental para o uso e para satisfazer as necessidades do homem e os outros organismos, animais e 
vegetais, conforme afirma Rebolças (1999). As águas no estado líquido em, terras emersas, estariam disponíveis em dois 
ambientes hídricos:  lênticos ou lóticos, que, segundo o IGH (2012), ao lêntico atribui-se o ambiente de águas doces 
calmas e o lótico caracteriza como o ambiente de águas correntes, sendo que a dinâmica diferenciada na corrente define 
o regime de fluxo: 

O fluxo laminar na água corrente acontece quando várias camadas de fluido deslizam umas sobre as outras sem que haja mistura de 
material. O fluxo torna-se turbulento quando através das linhas de fluxo verificam-se flutuações de velocidades que excedem um 
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determinado valor crítico. Estas flutuações são causadas por redemoinhos produzidos quando a água passa por obstáculos ou 
irregularidades de contornos rugosos situados no fundo do curso d’agua. (LIMA, 2006, p.28) 

Esses conceitos abordam o modo de descarga, diferença na dinâmica da corrente, fenômeno importante, que define 
regimes de fluxo com características excepcionais em alguns corpos hídricos. O recorte espacial que contemple os 
fenômenos é definido pela Bacia Hidrográfica, dimensionada de acordo com o objetivo do estudo, onde rios, lagos e 
aquíferos podem ser estudados e avaliados, quanto à qualidade, quantidade e dinâmica hídrica. Para isso, um 
procedimento para o levantamento hidrológico e a definição da escala do território de estudo. 

[...] do ponto de vista prático, diferentes escalas de analise, de apreciação e de classificação conduzem a valores patrimoniais 
diferentes, problemas de conservação diversos e modos de gestão e valorização distintos, os critérios para classificação e valorização 
do patrimônio geomorfológico, não podem deixar de ter em conta a questão da escala. (CUNHA e VIEIRA, 2004, p. 20) 

Em uma escala ampla, a dinâmica da corrente e o regime de fluxo são classificados como: lênticos, com pouca 
movimentação, como é o caso de lagos, lagoas e reservatórios subterrâneos, e lóticos, leito com água corrente a exemplo 
dos rios, córregos e riachos.  Na inventariação, há necessidade de contextualizar, definir também a escala temporal, para 
dimensionar a variação do fluxo e da dinâmica, que podem ocorrer em função da variação das precipitações, em 
diferentes estações do ano e/ou das demandas sazonais, principalmente de usos consuntivos da água. 

Para além da análise dos fenômenos da dinâmica, a investigação  das condições hidromorfológicas, o segmento de rio  
deve ser avaliado na rede hidrográfica - o leito,  espaço ocupado pela água do rio - no seu leito maior (de inundação: com 
fluxo periódico/sazonal ou excepcional/extraordinário), leito ordinário/permanente ou leito de estiagem/vazante, 
acompanhando o talvegue do rio e a delimitação da área da avaliação, que ocorre pela margem do lago, lagoa, sendo 
que, para isso,  os indicadores serão definidos obedecendo as regulamentações legais de cada país, que propõem 
margens de domínio público ou de preservação permanente.  

Como o território da ocorrência dos corpos hídricos, a bacia hidrográfica, possibilita o balanço hídrico, avaliação da 
disponibilidade para os usos ao longo do tempo, para além da observação humana, também o estudo da água, enquanto 
elemento estruturador e integrante da paisagem que influencia o processo de ocupação do espaço ao longo da história, 
permite o estudo do significado histórico da água.  

A paisagem fluvial pode ser considerada como um espaço de água, um espaço ligado à água inscrito numa duração temporal que tem 
origem na geografia física de um lugar, de um sítio, mas cuja apropriação pelo ser humano, ou mesmo a conquista desse espaço a 
uma dada escala, transformou esse espaço físico para nele construir o seu lugar de vida, o seu quadro de vida, o seu quotidiano. De 
um certo modo, o espaço tornou-se testemunho das vivências do ser humano, um elemento significante da sua história. É um lugar de 
inscrição do passado, das práticas, dos hábitos ligados aos seres vivos marcados na matéria, no conjunto dos elementos naturais. 
(PEYRET. 2016, p. 52) 

Na definição do geopatrimônio, para além do valor intrínseco das formas e dos afloramentos graníticos, é importante 
estabelecer a sua relação aos usos, histórias ou lendas do passado, servindo como garantia adicional à sua preservação, 
indicam Rodrigues; Fonseca (2008). Em todo o mundo, várias paisagens urbanas surgiram como um produto da 
transformação técnica da hidrologia regional, com testemunhos desses processos sócio naturais (canais, represas, 
reservatórios e ilhotas artificiais, diques, docas e pontes), que consagram uma parte importante da memória geográfica, 
segundo González (2020). Semic (2011) complementa essa perspectiva considerando a água como condição essencial 
da vida e sobrevivência de todos os seres humanos e ecossistemas da natureza, que, como fator ambiental, é um pré-
requisito necessário ao desenvolvimento econômico.   

Considerando o exposto, os locais de interesse hidrológico a serem inventariados, avaliados e classificados 
contemplariam corpos hídricos, com excepcionalidade: na função ecológica, qualidade, dinâmica de corrente, regime do 
fluxo e intervenções para aproveitamento dos recursos hídricos compreendendo também o significado histórico da água. 

FENÔMENOS E INDICADORES NA DEFINIÇÃO DE HIDROSSÍTIOS 

Com objetivo de analisar, com maior rigor científico, o elemento hidrológico da geodiversidade, propomos que o 
Patrimônio Hidrológico seja composto pelo conjunto de Hidrossítios, corpos hídricos, com atributos excepcionais de 
riqueza patrimonial. 

Os critérios e indicadores de valoração foram definidos considerando o proposto por Simić; Vanović; Glavonjić (2014), de 
acordo com sua importância ecológica e educacional, estéticos e sociocultural.  Também consideramos os valores 
propostos para a classificação do geopratrimônio apresentados por Vieira; Figueiró; Cunha. (2014): 

a) Valor Intrínseco:- Científico e pedagógico: raridade/originalidade; Diversidade; representatividade; Adequabilidade pedagógica; 
Interesse paleoambiental; Integridade; Conhecimento científico. b) Valor Adicional: - Cultural: Importância histórico-arqueológica; 
Importância religiosa/espiritual; Evento artístico/cultura. - Económico: Recurso turístico; Potencialidade para a prática desportiva; 
Existência de itinerários turísticos/culturais. - Estético: Diversidade paisagística; Presença de água; Contraste de cor; Presença de 
elementos não harmónicos. Ecológico: Diversidade ecológica; Importância ambiental; Ocorrência de habitats específicos. c) Valor de 
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Uso e Gestão. Acessibilidade; Vulnerabilidade; Proteção; Condições de observação; Intensidade de uso. (VIEIRA; FIGUEIRÓ; CUNHA. 
2014, p. 184). 

Considerando os critérios utilizados para os elementos da geodiversidade, propomos os valores ecológico, estético, 
sociocultural e complementar, atribuindo assumir maior peso ao valor ecológico, por forma a atender às especificidades 
da água. O Hidrossítio é definido por nós como corpo hídrico de valor: ecológico (qualidade, características termo/minerais 
da água, hidromorfológicas e vida aquática); estético (fenômenos decorrentes da dinâmica da corrente e regime do fluxo 
hídrico e condições do leito e margens); sociocultural (bens e equipamento da intervenção para uso dos recursos hídricos) 
e complementares (existência de diversidade geológica e geomorfológica), que compõem rugosidades de um tempo 
espaço, como testemunho histórico da gênese e do aproveitamento da água. 

 Indicadores: Função Ecológica, Qualidade, Propriedade dos Corpos Hídricos 

As massas hídricas são avaliadas através de critérios, indicadores e classes. Receberão Valor Ecológico se os 
indicadores de qualidade, características hidromorfológicas e biodiversidade aquática forem excepcionais. Para Azevedo 
e Rodrigues (2015), a Diretiva da Água da Comissão Europeia aborda água como um património que deve ser protegido, 
defendido e tratado como tal, para além da perspectiva do uso social e econômico e destaca a importância ecológica da 
água: 

Um dos objetivos fundamentais da ética da água é manter a sua capacidade de sustentar ecologicamente o recurso água; em outras 
palavras, o ambiente natural tem direito à água. Os valores ambientais devem ser um elemento fundamental no processo decisório 
relativo aos recursos de água e à saúde ecológica, vista como um fator vital da produção. Muitos ecossistemas beneficiam diretamente 
a humanidade, e devem ser tratados como usuários legítimos da água, recebendo-a em quantidade adequada para manter a sua 
saúde; é preciso desenvolver métodos para determinar a demanda de água de outras espécies e ecossistemas, e para avaliar o 
impacto que tem sobre eles a insuficiência de água. (SELBORNE, 2001, p. 71). 

Também reforçando o critério ecológico da água, as classes de qualidade devem contemplar, além do uso antrópico, a 
manutenção da vida aquática. Os índices de qualidade para a proteção da vida aquática (IVA) têm seus parâmetros de 
classificação definidos e regulamentados nos diferentes países. 

Além da qualidade das águas, outro aspecto deve ser observado na busca por locais de interesse hidrológico: a 
ocorrência de nascentes, surgência de água subterrânea com propriedades diferenciadas, como concentrações de 
minerais e/ou temperatura mais elevada, que se caracterizam como águas minerais ou termais ou, em alguns casos 
excepcionais, os dois, “águas termo minerais” utilizadas com fins medicinais e de recreação e lazer. Os parâmetros para 
a definição das propriedades também são regulamentados pelas legislações de diferentes países. 

a) Água Mineral Natural Potável, com surgência natural de água subterrânea profunda, algumas nascentes podem ser 
especialmente enriquecidas com sais, retirados das rochas e sedimentos por onde percolaram vagarosamente, com 
propriedades benéficas à saúde, apresentam legislação específica em diversos países. No Brasil:  

[...]aquelas provenientes de fontes naturais ou de fontes artificialmente captadas que possuam composição química ou propriedades 
físicas ou físico-químicas distintas das águas comuns, com características que lhes confiram uma ação Medicamentosa. (CÓDIGO DE 
ÁGUAS DO BRASIL, 1945) 

Para ser classificada como água mineral natural, esta deve apresentar propriedades distintas das encontradas em 
superfície devido a características geológicas, gênese e profundidade, com concentração de minerais dissolvidos e a 
presença de bicarbonatos, cloretos e dióxido de carbono (Rebolças; Braga; Tundisi, 1999). 

b) Águas Termais - outro aspecto a ser considerado é a temperatura elevada da água que pode variar de 25°C a 38°C. 
As chamadas “águas termais”, geradas pelo gradiente geotérmico determinado pela profundidade, assim, adquirindo 
propriedades terapêuticas, águas designadas como medicinais. Tais características que as diferem das águas normais 
estão associadas a alguns fatores: as características geológicas do local da fonte; o tempo de contato e de percolação 
da água na rocha e a profundidade. E, ainda, as águas “termo minerais” que apresentam concentrações de minerais e 
temperatura mais elevada, com fins terapêuticos. 

Para além dos indicadores ecológicos: da qualidade, propriedades, outros ainda devem ser agregados, estes vinculados 
a fenômenos da Dinâmica da Corrente, Regime do Fluxo Hídrico: sob duas perspectivas Natural e com Intervenções para 
o aproveitamento da água. 

Fenômenos e Indicadores: Dinâmica da Corrente e Regime do Fluxo Hídrico 

Quanto aos fenômenos naturais, a dinâmica da corrente e o regime do fluxo da água ou hídrico dependem, dentre outras 
variáveis da: quantidade, densidade, velocidade, configuração do Perfil Longitudinal do Rio; do tipo de aquífero e do 
tamanho e profundidade do lago. O Regime do Fluxo Hídrico de um rio pode ser laminar ou turbulento, dependendo da 
dinâmica, movimentação da água, apresentam condições diferentes quanto as suas propriedades físico, químicas e 
microbiológicas.  
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No processo de inventariação, os fenômenos a serem observados na dinâmica da corrente e regime de fluxo 
turbulento são: 

a) Os sítios de ocorrência das nascentes, afloramento de água subterrânea, com ou sem acúmulo de água, pode compor 
um arranjo diferenciado na paisagem, como, por exemplo, o “Fervedouro”, onde a surgência sob pressão em lagos, 
compõe uma dinâmica hídrica única, cenário raro; 

b) No perfil longitudinal, segmentos do rio em regime turbulento, as cachoeiras ou queda d’água, com grande interesse 
para o uso geoturístico; 

c) Outros fenômenos a serem observados na dinâmica da circulação são os “redemoinhos”, movimentos circulares 
descendentes, ocasionados por rugosidades no leito do rio, por tronco de árvores, blocos rochosos ou irregularidades no 
leito do rio; 

d) A dinâmica da corrente e regime de fluxo podem ocorrer em drenagem subterrânea, que se caracteriza como drenagem 
criptorreica, de rios subterrâneos, como os que ocorrem em áreas cársticas; 

e) Outra dinâmica da corrente hídrica a considerar ocorre na foz de rios, de drenagens exorreicas, que desaguam no mar, 
o encontro das águas” de rios com mar, a “Pororoca”, é um fenômeno natural do encontro das águas do mar com o rio, 
que forma ondas, em alguns locais, ocorrem festivais e campeonatos comemorativos ao fenômeno natural. 

Além dos fenômenos mencionados da dinâmica de correntes em regime turbulento, a corrente de regime de fluxo laminar 
pode apresentar excepcionalidades quando: 

a) Em algumas circunstâncias, permitem que, no encontro de rios, “encontro das águas”, que se deslocam em paralelo, 
fenômeno ocasionado pela diferença nas composições, por exemplo, o “encontro das águas” dos Rios Solimões e Negro, 
no Amazonas; 

b) A presença de “espelho d’água”, que, segundo IGAM (2008), superfície contínua de água, exposta à atmosfera e 
visíveis de uma determinada altitude, relacionadas com lagos, lagoas e reservatórios de barragens e açudes, que, em 
condições específicas, possibilitam o “espelhamento da paisagem”, reflexos da luz solar e composições de beleza cênica 
ímpar com o Pôr do Sol; 

c) Ou ainda outro fenômeno natural excepcional e a “cor da água” de alguns ambientes lênticos, devido à: composição, 
temperatura da água, incidência de raios solares e presença de materiais sólidos e orgânicos em suspensão, como algas, 
fragmentos de rochas e grãos de areia. Em agências de turismo, é um dos elementos que agrega valor pela beleza 
cênica. 

Além da coloração, as condições físico-ambientais do fluxo possibilitam condições específicas de circulação, grau de 
oxigenação, temperatura e desenvolvimento de espécies endêmicas em condições ambientais restritas. 

Intervenções na Dinâmica da Corrente e Regime do Fluxo Hídrico para Aproveitamento dos Recursos Hídricos 

Os rios sempre tiveram um papel no estabelecimento, na sobrevivência e no desenvolvimento da civilização, uma vez 
que as comunidades agrícolas primitivas desenvolviam-se prioritariamente em áreas ciliares, explicam Stevaux e 
Latrubesse (2017). E quando a água não estava disponível próxima às demandas, o homem ao longo da história foi 
desenvolvendo sistemas qualificados de construção e manutenção de obras hidráulicas e abastecimento, que, hoje, 
testemunham um passado impregnado pela cultura, condição econômica e social, que merecem ser preservados.  

Além dos fenômenos naturais diferenciados da água, outros elementos vinculados aos recursos hídricos, enquanto 
suporte, possibilitando o desenvolvimento das atividades antrópicas, têm importância dada, inquestionável, devem ser 
considerados nos estudos de Hidrossítios. Trata-se, por exemplo, dos bens e equipamentos de intervenção para 
aproveitamento hidráulico ou hidrelétrico, no leito dos rios ou associados a eles, como: edificações, captação, distribuição, 
equipamentos, construídos em diferentes escalas temporais e espaciais, que, hoje, testemunham, através de suas 
rugosidades, o desenvolvimento histórico, cultural e econômico da sociedade.  

Esses elementos são de grande valor para as sociedades contemporâneas como pistas para compreender a formação 
biofísica e sociocultural do território, um processo que não está de modo algum isento de políticas sociais, culturais e 
políticas Gonzalez (2020).  

No início da industrialização a água utilizada tradicionalmente, para energia hidráulica, como força motriz para o acionamento 
de moinhos e azenhas, passou também a ser utilizada para acionar fábricas através de rodas hidráulicas e, depois, de turbinas 
hidráulicas, nas centrais hidroelétricas. (COSTA e CORDEIRO, 2013, p. 708) 

a) Rodas d’água e mojolo, com estruturas no leito do rio, para aproveitamento hidráulico da corrente d’água é uma prática 
muito antiga em rios, que formam arranjos com outros elementos da paisagem de beleza cênica incomparável.  Segundo 
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a ANA (2007), alguns, chafarizes, rodas d’água, aquedutos, usinas de energia elétrica são tombados como patrimônio 
histórico, isolados no tempo e no espaço.  

Entre outras formas de uso das águas encontra-se o monjolo e a roda d´água que ainda refletem suas funções e estruturas originais 
geralmente em propriedades particulares ou em Hotéis Fazendas, onde redundaram em mote para valorização do empreendimento. 
(ANA, 2007, p.22) 

Nestes sítios, o fluxo permanente da água teve e ainda tem sua importância, além de seu uso como fonte de energia, a 
roda d’água dá conta para abastecimento de pequenas comunidades, com tecnologia sustentável, não polui, não degrada 
e não cria dependência de combustíveis fósseis, além de barata, limpa e eficiente (ANA, 2007). 

b) Barramentos/represamento do fluxo da água, prática antiga em pequenos rios, córregos, para formação de lagos, para 
fins de lazer em praias fluviais. 

Com outra função, são construídos barramentos em rios de grande vazão, principalmente para uso energético e da 
navegação. Segundo o Glossário de IGAM (2008), barragem:  

Estrutura construída em um curso d’água transversalmente à direção de escoamento de suas águas, alterando as suas condições de 
escoamento natural, objetivando a formação de um reservatório montante, tendo como principal finalidade a regularização das vazões 
liberadas à jusante, por meio de estruturas controladoras de descargas. O reservatório de acumulação pode atender a uma ou a 
diversas finalidades como abastecimento de água para cidades ou indústrias, aproveitamento hidrelétrico, irrigação, controle de 
enchentes, regularização de curso de água etc. (IGAM, 2008, p. 14) 

a) Barramento com formação de reservatórios para aproveitamento hidroelétrico, que cumprem função para além da 
geração de hidroeletricidade, estruturando paisagens com novos usos e funções, com praias de água doce, pesca 
esportiva e artesanal, além de esportes náuticos; 

b) Dentre os barramentos, os que são construídos para a regularização da vazão, contribuem, dessa desta forma, para 
a manutenção da água em períodos de estiagens, controlando as cheias e possibilitando usos múltiplos. 

Outro indicador é os represamentos para fins de paisagismo, que reorganizaram novas paisagens, com função de 
contemplação, seja nas áreas urbanas ou rurais, para usos em condomínios residenciais, praças públicas e complexos 
turísticos; 

Para além desses indicadores, há que se considerar os fluxos d’água de valor simbólico, associados a 
afloramentos/surgências subterrâneas, em cavidades “grutas ou cavernas” que desempenham um papel fundamental no 
imaginário e na prática de rituais religiosos. Esses sítios, de abrigo para a imagens religiosas, trazem significado simbólico 
à água, utilizada em rituais de várias crenças, como água “benta”, ressignificando a importância da água para as 
comunidades. 

Esse conjunto de indicadores deverá ser avaliado para que se possa atribuir valores e, assim, definir, dentre o universo 
hídrico da bacia hidrográfica, quais possuem valor patrimonial para receber status de hidrossítio. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É inegável o valor de uso dos corpos hídricos, indispensável às atividades antrópicas ao longo da história, com usos 
consuntivo e não consuntivo dos recursos hídricos, para além desse o valor ético da água, deve ser reconhecido com 
base no princípio de que a vida e o meio ambiente estão interligados, que os processos ecológicos mantêm os serviços 
ecossistêmicos essenciais para a qualidade de vida (Silva; França, 2004). Pelo exposto, um corpo hídrico, de elevado 
valor ecológico, associado ao valor estético, sóciocultural e complementar deve ser considerado Hidrossítio. 

Assim, o patrimônio hidrológico composto por Hidrossítios - massas de água com valor ecológico, estético, sóciocultural 
e complementar - deve ser divulgado a fim de impulsionar o desenvolvimento do espaço, rural ou urbano através da 
conservação da água para as futuras gerações.  

A proposta, ainda genérica e abrangente, deve ser um ponto de partida para classificação mais qualificada, que 
contemple, futuramente, as especificidades de vários territórios, o que permitirá um aprofundamento teórico e 
metodológico para a consolidação conceitual de Hidrossítios e Patrimônio Hidrológico. 
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ANEXO 02 
 

 
METODOLOGIA PARA CLASSIFICAÇÃO DE HIDROSSITIOS NO RIO SELHO, GUIMARÃES, PORTUGAL 

 
Resumo 
Com objetivo de elaborar uma metodologia para a classificação de Hidrossítios propõe-se que na avalição dos 
Locais Interesse Hidrológico (LIH) o valor patrimonial seja definido pelo critério ecológico, indicado pela 
qualidade da água: PH, OD, condutividade, estado trófico, biodiversidade aquática, condições de margens e; 
pela condição hidromorfológica: tipologia, transponibilidade, balanço erosão/deposição e forma. Se o critério 
ecológico obtiver valoração elevada outros critérios a serem analisados são: o estético onde a qualidade visual 
se expressa: nas condições do canal e na cobertura da terra no entorno; o sociocultural avaliado pelos bens, 
equipamentos, no seu significado histórico/cultural e, função de uso dos recursos hídricos como “Bem de uso 
comum”. E, o critério complementar por indicadores da: importância científica, gestão e, 
geologia/geomorfologia avaliados por processos fluviais e morfologias derivadas dos cursos d’água. Para facilitar 
o mecanismo da avaliação propõe-se a “Ficha de Levantamento Hidrológico” validada em dois LIH do Rio Selho 
no Conselho de Guimarães, Distrito de Braga. Como resultado a Proposta para a Classificação de Hidrossítios 
demonstra coerência teórico metodológica com a condição hídrica verificada em campo, o que valida os 
critérios, indicadores, classes com respectivos índices percentuais. Após a ponderação dos valores, a 
metodologia demonstra que os LIH do Rio Selho não possuem valoração suficiente para serem considerados 
Hidrossítios, identificando problemas e potencialidades dos corpos hídricos que mesmo não possuindo atrativos 
monumentais são merecedores de medidas de proteção e do reconhecimento do seu valor.  
Palavras Chave: Geopatrimônio; Locais de Interesse Hidrológico; Valor Ecológico 
INTRODUÇÃO 
 A água sempre esteve próxima a sociedade influenciando na cultura e sendo transformada por ela na 
perspectiva utilitarista, o atual contexto demanda um novo olhar para a água, com o intuído de ressignificar a 
conservação de um bem de uso comum vital para sobrevivência dos seres vivos na terra. Olhar a água, como 
elemento de valor patrimonial é ler a água em todas as suas dimensões, do ecológico ao social, admitir também 
a ideia de olhar para as margens a partir da água, numa abordagem histórica Peyret (2016 p. 52), considerando 
os rios como vias de conexão, de acesso que testemunharam o processo de ocupação e desenvolvimento das 
sociedades. 
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Para a valoração dos corpos hídricos na perspectiva do Geopatrimônio o elemento hidrológico precisa ser 
reconhecido como os demais elementos da Geodiversidade: geológico, geomorfológico, constata-se que esse 
ainda demanda de metodologia específica, sendo equivocadamente estudado como sinônimo de Patrimônio 
Hidráulico ou indiretamente na abordagem do Patrimônio Geológico e Geomorfológico.  
Pela sua importância há necessidade de estudos e pesquisas que contemplem as características específicas do 
corpo hídrico:   
O balanço dos últimos 20 anos de pesquisa sobre património geomorfológico é muito satisfatório. De uma situação mais 
ou menos generalizada de inclusão do património geomorfológico no património geológico, passou-se a uma clara 
autonomia e afirmação da importância dos geossítios de caráter geomorfológico (geomorfossítios) que representam a 
maior parte dos geossítos da Terra. De facto, de fora apenas ficam os de caráter geológico (estruturas, séries sedimentares 
e referências estratigráficas e paleogeográficas ou paleontológicas), os ligados ao património pedológico (pedossítios) e 
os relacionados com o património hidrológico, bastante negligenciados, como as águas oceânicas e continentais (mares, 
lagos, cursos de água, reservatórios subterrâneos e hidro-termais) bem como a dinâmica, processos e formas associados 
RODRIGUES (2019, p.78) 

 
Ainda, em relação ao património hidrológico Simić; Gavrilović; Belijo (2010); Rodrigues (2019), reforçam a 
necessidade de maior investigação ao nível dos conceitos e da aplicação, embora os fenômenos hidrológicos 
estivessem de alguma forma presentes no geopatrimônio necessitam de estudos específicos separados dos 
demais.  
Na perspectiva de contribuir com os estudos hidrológicos este artigo propõe uma metodologia para classificação 
de hidrossitios para compor o Patrimônio Hidrológico de um determinado território ressignificando a 
importância da conservação pela valoração da água. 
O processo para a avaliação e classificação de hidrossítios com critérios, indicadores e classes demandam de 
levantamentos com dados de campo apontando aspectos positivos e negativos do corpo hídrico, contribuindo 
desta forma para o Gerenciamento de Recursos Hídricos onde o conhecimento dos sistemas hidrológicos é 
essencial para uma gestão eficaz dos recursos hídricos Oliveira; Pessoa; Steinke (2019, p. 29).  
 
METODOLOGIA: 
Partindo da necessidade de elaborar uma metodologia que contemple as especificidades do elemento 
hidrológico e não se distancie ou se sobreponha a abordagem dos demais elementos da Geodiversidade, 
algumas questões foram elencadas. Quais critérios, indicadores e classes dentre os apresentados para o 
Geopatrimônio e Patrimônio Hidráulico poderiam ser utilizados para o elemento hidrológico. Quais 
características deve possuir o corpo hídrico para ser definido como um local de Interesse Hidrológico (LIH) com 
potencial patrimonial. Quais os critérios, indicadores e classes e índices percentuais dariam conta avaliar os LIH 
para defini-los e classifica-los como Hidrossítios. 
Para subsidiar estas questões inicialmente foi realizado um levantamento sistemático de artigos científicos das 
bases de dados CAPES, SCIELO, SCOPUS, CLARIVATE  e RCAAP. Com o levantamento foi possível identificar os 
trabalhos, autores, abordagens e metodologias utilizadas para a definição de Hidrossítios, Patrimônio Hídrico, 
Hidrológico e Hidráulico. 
Para a elaboração da Proposta de Classificação de Hidrossítios além do levantamento teórico e metodológico 
da geoconservação, dos fundamentos da hidrologia Simić; Gavrilović; Belijo (2010, p. 87), baseou-se também 
nas análises e interpretações de corpos hídricos realizadas in loco nos trabalhos de campo realizadas no período 
de Estágio de Pós-Doutoramento junto com pesquisadores do Grupo do Centro de Estudos de Comunicação e 
Sociedade  - CECS, do Departamento de Geografia da Universidade do Minho, Campus Azurém,  sob a supervisão 
do Pesquisador Prof. Dr. Francisco da Silva Costa.  
Para o estudo dos elementos da geodiversidade Brilha (2005) propões um conjunto de procedimentos para 
chegar a definição do Geopatrimônio. Seguindo estes pressupostos  para a avaliação a definição de critérios, 
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indicadores e classes foram baseados nas metodologias utilizadas  para o geopatrimônio: geológico, 
geomorfológico e hidrológico de Simić; Gavrilović; Belijo (2010), Simić; Vanović; Glavonjić (2014), Vieira; 
Figueiró; Cunha (2014), Pereira; Cunha; Theodoro (2016), Oliveira; Pessoa; Steinke, (2019) e do  River Habitat 
Survey (RHS) que atende a  Diretiva do Quadro da Água –DQA (2000) que constitui no levantamento de 
informação ecológica da água Pio; Henriques (2000), PORTUGAL (2009), Medeiros (2011), Monteiro (2013), 
Merchante; Prenda (2015).  
Destas pesquisas foram analisados e ponderados alguns indicadores que contemplassem as especificidades 
hídricas e que permitissem contemplar dentre os Locais de Interesse Hidrológico (LIH) os que possuem melhor 
condição ambiental. Foi elaborado um procedimento metodológico com critérios, indicadores e classes com 
índices percentuais para avaliar e classificar o que apresenta melhor condição para Hidrossítio.  
Como resultado a proposta apresenta critérios, indicadores e classes para a avaliação de corpos hídricos 
focados: na qualidade da água, dinâmica da corrente: lênticos (lagos), Lóticos (rios, arroios e riachos) e, nas 
intervenções para uso da água. Partindo do pressuposto que a água é o elemento que esteve muito próximo as 
comunidades e contribuiu para o mosaico de uso e ocupação da terra, os critérios ecológicos, estéticos, 
socioculturais e complementar do arranjo com os demais elementos da geodiversidade também foram 
contemplados na proposta para serem valorados. 
Neste sentido o LIH deve possuir características excepcionais em relação a qualidade da água, dinâmica hídrica 
e intervenções para uso dos recursos hídricos, onde o estado ecológico da qualidade e condição 
hidromorfológica do corpo hídrico define o critério essencial. 
Após a elaboração da proposta metodológica com a definição dos Critérios, Indicadores e Classes com índices 
percentuais, foi montado um procedimento para a avaliação sistematizado na “Ficha de Levantamento 
Hidrológico” para a obtenção dos dados em Campo, outra etapa do trabalho foi a validação da Proposta em 
Locais de Interesse Hidrológico no Rio Selho, Conselho de Guimarães, Distrito de Braga em Portugal.  
Com os procedimentos de avaliação e validação da Proposta Metodológica concluídos, o resultado esperado e 
apontar se os LIH possuem valor Patrimonial para Hidrossítio, e se a metodologia demonstra coerência entre os 
valores obtidos e a realidade do corpo hídrico, para assim ser utilizada na Classificação de Hidrossítios em 
Portugal e no Brasil. 
RESULTADOS: 
CONSIDERAÇÃOES SOBRE O LEVANTAMENTO HIDROLÓGICO: 
Para a inventariação valoração e classificação considera-se como hidrossíto um corpo hídrico, raro, excepcional, 
quanto a qualidade da água, características hidromorfológicas, qualidade visual do canal e entorno, bem como 
das intervenções para o uso da água em um território. Sendo que o Patrimônio hidrológico para Simić; 
Gavrilović; Belijo (2010, p. 87) é um segmento da diversidade hidrológica que se destaca pela abundância de 
fenômenos e objetos aquáticos com valores ambientais, científicos, educacionais, sociocultural e senso estético.  
Os locais de interesse especial ou sítios (geossítios, geomorfossítios, pedossítios e hidrossítios) são porções 
pontuais do geopatrimônio cujos valores se potencializam Pereira; Cunha ; Vieira (2016). E ainda:  
 Os locais de interesse patrimonial no domínio da água, que são representativos pela sua condição de exclusividade e 
representatividade, importância científica, por exemplo como definidor (paleo)ambiental, de suporte ecológico, de valor 
estético, entre outros (PEREIRA; CUNHA E THEODORO, 2016, p. 296) 

Para a classificação de hidrossítios um dos procedimentos iniciais é a realização do inventário dos corpos 
hídricos, etapa da coleta de dados que dá suporte as demais. Entre as variáveis do meio físico relacionadas a 
água, considera-se dois aspectos a disponibilidade e qualidade, as formas de ocorrência da água pode se 
estruturar inicialmente em superficial e subterrâneas ESPANHA (2004, p. 53), com a definição de uma escala 
para a abordagem dos processos morfodinâmicos e fatores de controle que regem o sistema fluvial, bem como 
a escala temporal a que estes se processam Monteiro (2013, p. 03); Stevaux; Latrubesse (2017, pág. 18). 

https://www.researchgate.net/profile/Adrian_Ramos-Merchante?_sg%5B0%5D=GsKDzxp75d9USrv39JyTvQYDpTals4lnO19yiC3ovCeZfKpxcAmhtsrkthoqXV7Qr-9NcLk.xWc8msp_VxA1eU7ookgUluD4YtH7XoDXFOuW4UmRb-pPG8S8SwG8ZiZSffJQv8z-XwL-9SftQYQcWbHqOotKJQ&_sg%5B1%5D=2vM852fRk3vr0gBdqAGZ0wOVdydmMNOe5uPbnZ-bAjKI6Issx_jMsEdVZSEixlji3BzQPq4.GLP66KtLPp3OTJGcVSHTCC1MthhPpu9N4ERkvnNRtf2HAmv80qUhSBNgSvOTBJCwfE88-GZ6z--L8iVjaheQxw
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Os critérios para a valoração hidrológica de acordo com sua importância são: o ecológico e educacional, depois 
o estético e, finalmente, o critério sociocultural Simić; Vanović; Glavonjić (2014, p. 23). Na definição dos 
indicadores hidrológicos deve-se considerar que o espaço torna-se testemunho das vivências humanas, um 
elemento significante da sua história, como um lugar de inscrição do passado, das práticas, dos hábitos ligados 
aos seres vivos Peyret (2016, p.50) e, dentre os valores patrimoniais hidráulicos, os culturais, ambientais, 
paisagísticos e socioeconômicos são elencados por Hervás (2012, p.33) e dentre as metodologias utilizadas para 
os elementos da geodiversidade considera-se que: 
A escolha dos critérios para a avaliação é o ponto crucial da pesquisa e a maioria dos critérios propostos por diferentes 
pesquisadores revelam um consenso nas características a serem valorizadas, ou seja, o valor científico/didático/educativo, 
o valor ecológico, o valor cultural, o valor estético, o valor econômico e o valor funcional (OLIVEIRA; PESSOA; STEINKE, 
2019, p. 33) 

Em relação ao exposto a proposta considera que na avaliação dos  LIH os critérios, indicadores e classes deverão 
indicar a excepcionalidade, a avaliação positiva atribuirá o status de hidrossítio ao corpo hídrico, que não 
necessariamente, seja monumental ou aqueles para os quais o mercado turístico vê grande possibilidade de 
exploração, mas sim, uma outra forma de entendimento, que leva em conta as características naturais, a relação 
dos grupos com o lugar e, as práticas sócio espaciais Scifoni (2006, p. 68). 
PROPOSTA METODOLÓGICA PARA A VALORAÇÃO DO CORPO HIDRICO 
A construção da proposta metodológica para a classificação de hidrossítios baseou-se nos modelos usados para 
os elementos da geodiversidade (geológica, geomorfológica e hidrológica) considerando,  conjunto de critérios 
com o objetivo para definir Geossítio Brilha (2005, p.97); os  critérios para classificação de elementos 
geomorfológicos Vieira; Figueiró; Cunha (2014, p. 183) e, o modelo de identificação e avaliação de sítios para o 
patrimônio hidrológico Simić; Vanović; Glavonjić (2014, p. 23); Oliveira; Pessoa; Steinke (2019, P. 34) 
Usando-se por base o trabalho dos autores citados e o River Habitat Survey  (RHS), Diretiva do Quadro da Água 
DQA (2000)  que estabelece um sistema integrado de medidas com vista à proteção das águas Pio; Henriques 
(2000, p.04); Medeiros (2013, p.18), propõe-se na avaliação hidrológica que o principal critério a ser considerado 
e o de valor (essencial) o ecológico, acrescido dos valores (universais): estético, sociocultural e, valor 
(complementar) de importância científica, de gestão e da composição com a geomorfologia fluvial. A seguir é 
apresentado o resultado com os critérios, indicadores e classes propostos para a classificação de Hidrossítios: 
Na Europa, a Diretiva Quadro da Água - DQA (2000) consolida o conceito “estado ecológico da água”, considera 
as massas de água como um ecossistema e como tal são avaliadas, através de indicadores: físico-químicos, 
hidromorfológicos e biológicos DQA (2000, p. 28) Pio; Henriques (2000, p. 3) Monteiro (2013, p.10); Merchante; 
Prenda (2015, p. 208). Onde a hidromorfologia representa o habitat físico do rio, resultante da morfologia do 
canal e tipos de fluxo de água, resultado do regime hidrológico do sistema fluvial, do tipo e proporção relativa 
de substratos geológicos do leito, e dos padrões de erosão e sedimentação de materiais que a eles estão 
associados Ferreira; Aguiar (2006, p.420), a hidromorfologia permite melhorar a compreensão do impacto das 
influências antropogênicas na dinâmica morfológica dos sistemas hidrológicos.  
A Diretiva da Água alicerçou legalmente esta nova visão de qualidade dos ecossistemas, alterando a gestão dos 
recursos hídricos nos Estados-Membros Pio; Henriques (2000, p. 06); Monteiro (2013, p.16). A partir desta, a 
gestão dos recursos hídricos, passa a atender, além das necessidade dos usos humanos a necessidade dos 
ecossistemas, trazendo uma abordagem com valores de motivação ética de preservação e respeito à vida 
(Amazonas, 2009, p. 185). 
A avaliação “Ecológica das águas” expressa a estrutura e funcionamento da comunidade biológica tanto dos 
fatores naturais fisiográficos, geográficos e climáticos como as condições físicas e químicas, incluindo as que 
resultam das atividades humanas Pio; Henriques (2000, p.03). onde considera-se:  
Qualidade adequada o corpo hídrico deve ser tratado como o resultado do conjunto de inter-relações entre seus 
componentes com condições de integridade, capacidade de suportar e manter as comunidades de organismos equilibrada, 
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integrada e adaptada, com funcionalidade comparável ao habitat natural da região proporcionando qualidade de vida  
Merchante; Prenda (2015, p. 212). 

 Neste sentido a água deve manter a capacidade de sustentar ecologicamente o recurso hídrico, em outras 
palavras, o ambiente natural tem direito à água, e deve ser tratado como usuário legítimo, recebendo-a em 
quantidade adequada para manter-se ambientalmente Selborne (2001, p. 71).  
Baseado no exposto, um hidrossítio deve possuir valor ecológico essencial, avaliado através de indicadores: 
qualidade da água (Acidez da Água/PH, Oxigênio Dissolvido/OD, condutividade, biodiversidade aquática, estado 
trófico da água e condição das margens) e; condição hidromorfológica (tipologia, transponibilidade, balanço 
erosão/deposição e forma).  
A condição de margens considerada como zonas de transição, com  características únicas da vegetação ripícola 
proporcionam importantes serviços ecossistêmicos, desde a filtragem de nutrientes à proteção contra cheias, 
onde o tipo de cobertura de margens dos cursos d’água, dependente das características hidrológicas, e das 
condições geográficas de cada região Monteiro (2013, p.06), o regime hidrológico a continuidade fluvial e as 
condições morfológicas determinam  os indicativos das classes para a valoração hidromorfológica Portugal 
(2009, p.01)  
O Critério Ecológico seus indicadores e as Classes foram baseadas no River Habitat Survey (RHS), Diretiva Quadro 
da Água (2000) método que permite avaliar a qualidade e estado de conservação dos habitats fluviais a partir 
da sua hidromorfologia e estrutura da vegetação ribeirinha e aquática (PORTUGAL, 2009, Anexo C – iii); 
Medeiros (2013, 43), os indicadores e as Classes para definir a qualidade da água são apresentadas a seguir: 
a) O potencial hidrogêniônico - pH, classes da Escala Sorensen  adimensional utilizada para especificar a acidez 
ou basicidade de uma solução aquosa. O pH contribui para um maior ou menor grau de solubilidade das 
substâncias e define o potencial de toxicidade de vários elementos, as quais  apresentam relevância na 
determinação da qualidade da água. Abrangendo a faixa de 0 a 14 (inferior a 7: condições ácidas; superior a 7: 
condições alcalinas) Brasil (2014, p. 20). Sendo consideradas as seguintes classes: "Excelente: 6.5 - 8.5, Boa: 5.5 
-9, Razoável: 5-10, Medíocre: 4.5-1, Mau: >11. 
b) Oxigênio Dissolvido - OD, é a concentração de oxigênio (O2) contido na água, essencial para todas as formas 
de vida aquática. A determinação da concentração de OD é fundamental na avaliação da qualidade das águas, 
uma vez que o oxigênio, está envolvido praticamente em todos os processos químicos e biológicos. A descarga 
em excesso de material orgânico na água pode resultar no esgotamento de oxigênio do sistema podem levar à 
morte a maioria dos organismos Esteves (1998). As classes de acordo com o % são:  Excelente:  > 90, Bom: 70-
90, Razoável: 50-70, Má: 30-50 e, Muito má: <30".  
c) Condutividade µS/cm, 20º C, capacidade que a água possui de conduzir corrente elétrica. Este parâmetro está 
relacionado com a presença de íons dissolvidos na água, que são partículas carregadas eletricamente. Quanto 
maior for a quantidade de íons dissolvidos, maior será a condutividade elétrica na água. “Excelente: < 750, Boa: 
750 -1000, Razoável: 1000 -1500, Má: 1500 – 3000 e, Muito Má. >3000".  
Propõe-se que para avaliação da Qualidade da água dos LIH no Brasil, seja usada como referência a Resolução 
357/2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que define cinco classes para a água doce de Especial a 
Classe IV, a Classe Especial seria atribuído valor de 4 da Proposta e assim respectivamente para as demais 
classes. Quando não existirem possibilidades de análise em Laboratório, pode-se utilizar como referência os 
dados de rios próximos ou ainda, a avaliação da análise visual pela cor, cheiro, transparência.  
Os valores das Classes da biodiversidade aquática, estado trófico e condições de margens, são atribuídos  em 
acordo com as características geográficas da região, que remetem a capacidade de autodepuração do corpo 
hídrico, se inter-relacionam e se complementam com os indicadores da condição hidromorfológica:  tipologia, 
transponibilidade, balanço entre erosão/deposição e forma, este conjunto de indicadores permite através da 
avaliação detectar  impactos antrópicos, dentre outros, modificações no regime de fluxo, do balaço da 
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erosão/deposição de sedimentos Pio; Henriques (2000, p.03) e a forma gerada pela dinâmica da corrente,  
enfim,  definir o grau de conservação do canal e do corpo hídrico. 
O Estado trófico de um corpo hídrico, associado a atividade biológica que ocorre como resultado dos níveis 
nutricionais ocasionado pelo enriquecimento com Nutrientes (Fósforo, Nitrogênio, Carbono e outros) que em 
excesso na águas conduz a proliferação exagerada da flora aquática em diferentes níveis de eutrofização Esteves 
(1998). Sendo o índice do Estado Trófico baseado nas seguintes classes:  Oligotrófico < 44, Mesotrófico 44-54;  
Eutrófico 54-74;  Hipereutrófico >  74  Brigante; Espindola (2003) onde o estado hipertrófico corresponde a 
Classe 4  de pior condição e assim respectivamente.   
A degradação da qualidade das águas se traduzem, entre outros, na perda da biodiversidade, no aumento de 
doenças de veiculação hídrica, no aumento do custo de tratamento das águas destinadas ao abastecimento 
doméstico e ao uso industrial, na perda de produtividade na agricultura e na pecuária, na redução da pesca e 
na perda de valores turísticos, culturais e paisagísticos Brasil (2014, p.08) 
Parte-se do pressuposto que o valor patrimonial de um Local de Interesse Hidrológico, invariavelmente está na 
qualidade da água e na condição hidromorfológica do corpo hídrico e, portanto, atribui-se 65% do valor total da 
avaliação, sendo que os indicadores da qualidade da água recebem 40% e os hidromorfológicos 25% do valor 
total da avaliação.  
 Se o critério ecológico que contempla a integridade, biodiversidade e sustentabilidade for bem 
avaliado outros critérios devem ser considerados: o estético como critério universal, onde a qualidade visual 
dos corpos hídricos se materializa pela expressão de seus componentes, na forma como se organizam e se 
distribuem, muitas vezes constituindo notável beleza, que atraem pelo “poder de fascinação”, sentimento de 
admiração e bem estar. Resultado da combinação dos indicadores universais da qualidade de paisagem como: 
forma, linha, cor, textura e escala, que se organizam na composição da cena para o processamento cognitivo da 
avaliação Mendes (2010, p.08). Deste modo, o critério estético do corpo hídrico estaria associado as condições 
de integridade, de conservação, que seriam avaliados pela qualidade visual:  das condições do canal e da 
cobertura da terra refletido na composição da paisagem.  As classes remetem a configuração harmoniosa dos 
canais e das condições do uso, se o arranjo responde a uma estética diversificada, harmoniosa, de unidade e 
contraste Mendes (2010, p. 23) valorosa ou não. O critério estético contempla 10% da avaliação total, sendo 5% 
para o canal e 5% para a cobertura da terra no entorno do canal. 
O canal é a estrutura que um rio constrói para otimizar a energia utilizada para o escoamento da água e dos sedimentos transportados. 
Suas dimensões quanto a geometria da seção (largura e profundidade), padrão (arranjo areal dos canais) e perfil longitudinal 
(pendente) dependem não apenas das características do fluxo (magnetude, velocidade e regime), mas também do substrato (rochoso 
ou aluvial) e da natureza (carga de fundo, suspensa e dissolvida) e da quantidade de material por ele transportados. (STEVAUX; 
LATRUBESSE,  2017, p.155). 

O critério sociocultural  contemplado no processo de avaliação, considera que a água pela morfogênese e 
funcionalidade exerce papel de protagonismo e a ação humana interveio para ordenar e aproveitar os recursos 
hídricos moldando a paisagem cultural Olmo; Muñoz (2010, p. 02) a água sempre esteve próxima influenciando 
no mosaico de uso e ocupação do território, e assim, permanece na memória dos grupos sociais o vínculo com 
a natureza transformada pela ação cultural Scifoni (2006, p. 69). Para Avilés; Romero (2012, p.14) as “paisagens 
da água” são o resultado da combinação dos corpos hídricos, elementos físicos e as intervenções humanas. 
Neste sentido as intervenções e o uso dos recursos hídricos são avaliadas como: bens, equipamentos, 
materializados através de um tempo espaço, que compõem cenários muitas vezes raros, pela seu significado 
histórico/cultural; e pela função da água que como componente do ambiente é considerada um direito humano 
fundamental: todos têm direito ao acesso à água em quantidade suficiente e qualidade adequada, então, 
considera-se na avaliação se há função ecológica e social como um Bem de uso comum ou  econômico, que 
merece serem conservado para as futuras gerações. Do ponto de vista patrimonial como um bem material e 
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imaterial cujas manifestações culturais derivadas do uso requer esforços para a conservação Avilés; Romero, 
(2012, p.12).  
As classe indicam o valor: significado histórico/cultural de autoria, grau de pertencimento, importância para 
comunidade; se podem ser usados como documento histórico, registro cultural Cecchin (2019, p. 191) e, ainda 
qual a função do uso da água: se ecológica, social ou econômica, contemplando desde a manutenção ecológica, 
abastecimento humano, usos múltiplos: geração de energia, recreação, lazer e esportes. Neste critério atribui-
se 15% do valor total da avaliação com 7,5% para o significado histórico/cultural e 7,5% para a função. 
E o critério complementar compõe com os demais o quarto critério para a avaliação e classificação dos 
Hidrossítios, composto por indicadores que complementam a  relevância do corpo hídrico pela: importância 
científica dos corpos hídricos, sejam nascentes, rios e lagos, que possuem na água e/ou fenômenos hídricos  
interesse da comunidade científica por serem relevantes e/ou raros para a investigação. Os fenômenos 
hidrológicos são de grande interesse para fins educacionais, pois as suas mudanças ocorrem anualmente, e, 
portanto as pessoas podem facilmente perceber a dinamicidade do ambiente Oliveira; Pessoa; Steinke, (2019, 
p.30),  muitas vezes, sendo único exemplar na região para coleta de dados e aulas em campo; na avaliação da 
Gestão, as classes consideram as Normas e Leis de incentivo a conservação, demonstrando o reconhecimento 
do Poder Público na conservação ambiental e/ou da água, e na área de captação.  
E, não menos importante o indicador geológico/geomorfológico onde através das classes, será avaliada a 
representatividade dos processos estruturais e esculturais que compõe o LIH que está sendo avaliado. 
Considerando que a Geomorfologia Fluvial, aborda o rio nas dimensões longitudinais, laterais, verticais e 
temporais, fornece os fundamentos para a compreensão do funcionamento dos processos fluviais e das 
morfologias derivadas, compreende o estudo dos cursos d’água e das bacias hidrográficas Stevaux; Latrubesse 
(2017).  
Os processos e formas contemplados pelo estudo dos geossítios e geomorfossítios, agregam assim mais força 
as estratégias da geoconservação. O critério complementar recebe 10% do total da avaliação sendo, 2,5% para 
a importância científica, 5% para a gestão e 2,5% para a composição geológica/geomorfológica.  
Propõe-se que após a definição do Local de Interesse Hidrológico com potencial patrimonial segundo os 
critérios: ecológico, estético, sociocultural e complementar, o próximo procedimento seja a coleta dos dados 
em campo para quantificação e avaliação do corpo hídrico.  
Os valores serão atribuídos pelos índices percentuais das cinco classes no intervalo de 0 a 4, sendo que zero se 
atribui para a pior condição e quatro para a melhor condição, considerando o princípio do valor patrimonial 
deve ser algo raro e excepcional focado no elemento hidrológico, da qualidade da água, dinâmica da corrente 
ou nas intervenção para apropriação /uso do recurso hídrico.  
A proposta dos Critérios, indicadores e Classes foram embasadas nas metodologias dos autores citados, no River 
Habitat Survey  (RHS), Diretiva do Quadro da Água DQA (2000) e nas análise e interpretações de corpo hídricos 
em os Trabalho de Campo que foram realizados nos meses de maio e junho de 2020. No primeiro Trabalho de 
Campo, foram visitados quatro segmentos no Rio Selho e um no Rio Ave a fim de propor indicadores para a 
avaliação hidrológica, no segundo trabalho de campo foram visitados mais três segmentos no Rio Selho com 
objetivo de discutir e selecionar os Critérios, Indicadores e Classes da “Ficha de Levantamento Hidrológico” 
previamente construída e, no terceira etapa de campo foi para a coleta dos dados nos locais selecionados com 
objetivo de validar a metodologia proposta. 
A seguir e apresentada a “Ficha de Levantamento Hidrológico” onde constam os critérios, indicadores e classes 
com índices percentuais na para a coleta de dados em campo. A Ficha foi validada em dois LIH do Rio Selho, no 
Conselho de Guimarães, Distrito de Braga, Portugal, com objetivo de compor a proposta de metodologia para a 
avaliação e classificação de Hidrossítios. 
 
AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE HIDROSSITIOS NO RIO SELHO: PARQUE DE ROLDES E ALDÃO 
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Para validação da metodologia de Avaliação e Classificação de Hidrossítios inicialmente foram selecionados LIH 
no Rio Selho com potencial patrimonial segundo critérios: ecológico, estético, sociocultural e complementar 
através de imagens de satélite pelo software Google Earth e dos dados do Projeto RIOS – PRIOS (2012) de 
requalificação do Rio Selhos executado na Freguesia de Fermentões pela Câmara Municipal de Guimarães, em 
parceria com o Departamento de Geografia da Universidade do Minho Costa, (2013, p. 495). 
Os Locais de Interesse Hidrológico localizam-se no Rio Selho afluente da margem esquerda do Rio Ave que 
atravessa o perímetro urbano no Concelho de Guimarães distrito de Braga, Portugal.  As nascentes do Rio Selho 
situam-se no Concelho de Fafe, com 235,73 km de comprimento dos cursos da bacia hidrográfica, deste a 
extensão de 230,29 km corre no Concelho de Guimarães, atravessando a extremidade NE da freguesia de Gonça 
até ao limite SW da freguesia de Gondar, limite do concelho na confluência com o Rio Ave (RIBEIRO, CORREIA, 
COSTA 2004, p. 03). 
Pela localização geográfica na transição do perímetro urbano com o rural, as margens do rio foram sendo 
alteradas ao longo do tempo para usos urbano e agrícola, onde várias intervenções foram sendo executadas 
para o uso da água,  alguns destes bens e equipamentos ainda permanecem como testemunho de um tempo 
espaço:  
Ao longo do Rio Selho podem ainda encontrar-se diversas infraestruturas que enriquecem ainda mais esse património, 
tais como moinhos, diques, fábricas   e aproveitamentos hidroeléctricos, que usando a energia hidráulica, apoiaram 
directamente as actividades humanas, das quais se salientam a moagem de farinhas, a laboração fabril e a produção de 
energia eléctrica. (RIBEIRO, CORREIA, COSTA 2004, p. 01) 

As informações obtidas da imagem de satélite Google Earth e no PRIOS (2012), foram complementadas com o 
levantamento realizado nos Trabalhos de Campo nos segmentos do Rio Selho. Os dois segmentos selecionados 
no Rio Selho: Parque de Roldes (PR), da Ponte Românica a montante até o Açude da Fábrica Couros local da 
execução do PRIOS,  e o Segmento do Aldão (SA) da Ponte Românica do Aldão a montante ao Moinho de Cereais, 
os LIH apresentam: qualidade da água, características hidromorfológicas, dinâmica e intervenções para uso, sem 
muitas discrepâncias e no mesmo rio, com características geográficas semelhantes, localizados na transição de 
uso urbano e rural com intervenções para o uso da água.  
Outro aspecto considerando para a validação da proposta e que o método usado para definição da classe, a 
atribuição de valor, está submetida a subjetividade da interpretação do observador, optou-se por realizar o 
levantamento por dois profissionais, ambos com formação superior em Geografia, de modo a determinar 
futuramente a significância e as diferenças entre as pontuações atribuídas para cada local. 
A “Ficha de Levantamento Hidrológico” utilizada como ferramenta para a obtenção de dados em Trabalho de 
Campo, segue abaixo, ao final os valores atribuídos foram ponderados de acordo com o valor percentual das 
classes dos indicadores e critérios, obtendo-se assim o valor do LIH para a classificação de acordo com o maior 
valor obtido. 

 

                         FICHA DE LEVANTAMENTO HIDROLÓGICO 
Nome................................................................................................................................................
.......                                                               
Localização: 
............................................................................................................................................  
Referência:.......................................................................................................................................
........ 
Corpo Hídrico:  (  ) nascente (   ) segmento rio (  ) lago: (  ) natural  (  ) artificial  (  ) aquífero 

Regime Fluxo Dominante: (  ) Laminar  (  ) turbulento 

Fenômeno hídrico: 
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(  ) surgência (  ) queda d’água: cachoeira, cascata 
(  ) redemoinho  (  ) sumidor   
(  ) encontro das águas  (  )  espelhamento paisagem 
(  ) cor da água. 
Outros...............................................................................................................................................
....... 
Intervenção para Uso Água: 

Barramento:  (  ) abastecimento (  ) energia (  ) Paisagismo lazer/recreação  
Outro: ............................................ 
Roda d´água: (  ) energia (  ) abastecimento  
Outros: 
.................................................................................................................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITÉRIO ECOLÓGICO - INDICADORES                   CLASSES Valor 65% PR    
SA  

 
 
 
 
QUALIDADE  
(40%) 
 

 
PH – ACIDEZ ÁGUA 
  (4%) 
  

 

Mau 0 0   

Medíocre 1 1   

Razoável 2 2   

Bom 3 3   

Excelente 4 4 x x 

 
 
OXIGÊNIO DISSOLVIDO 
 (4%) 

Muito Ruim 0 0   

Ruim 1 1 x x 

Razoável 2 2   

Bom  3 3   

Excelente 4 4   

 
CONDUTIVIDADE 
 (4%) 

Muito Ruim 0 0   

Ruim 1 1   

Razoável 2 2   

Bom  3 3   

Excelente 4 4 x x 

 
ESTADO TRÓFICO DA 
ÁGUA 
 (10%) 

Alto acúmulo 
nutrientes 

0 0   

Muito acúmulo 1 2,50   

Médio  2 5   

Pouco acúmulo 3 7,50 x  

Sem acúmulo 
nutrientes 

4 10  x 

BIODIVERSIDADE 
AQUÁTICA (10%) 

Sem vida 0 0   

Poucas espécies 1 2,50 x x 

Diversas espécies 2 5   

Muitas espécies 3 7,50   

Abundância espécies 4 10   

COBERTURA DE 
MARGENS  
(8%) 

Sem vegetação 0 0   

Forte alteração 1 2  x 

Fragmentada 2 4 x  

Levemente 
fragmentada 

3 6   

Condição natural  4 8   
 
 
 
CONDIÇÃO  
HIDROMORFOLÓ
GICA 
 
(25%) 
 

 
 
TIPOLOGIA 
 (2,5%) 
 

Barragem 0 0   

Enrocamento/escora
mento 

1 0,625 x x 

Soleira/lajeado 2 1,25   

Pequeno controle 3 1,875   

Sem obstáculo 4 2,5   

 
TRANSPONIBILIDADE  
ESCOAMENTO  

Albufeira/Lago 0 0   

Regolfo/barramento 1 1,875 x x 

C/Queda D’água 2 3,75   
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(7,5%) 
 

S/Queda D’água 3 5,625   

Sem interferência 4 7,5   

 
BALANÇO EROSÃO/ 
DEPOSIÇÃO (7,5%) 

Fortemente 
Desequilibrado 

0 0 x x 

Levemente 
desequilibrado 

1 1,875   

Desequilibrado 2 3,75   

Levemente 
equilibrado 

3 5,625   

Equilibrado 4 7,5   

FORMA  
(7,5%) 

Sem expressão 0 0 x x 

Pouco perceptível 1 1,875   

Expressivo 2 3,75   

Muito Expressivo 3 5,625   

Dominante 4 7,5   
CRITÉRIO ESTÉTICO – INDICADORES  CLASSES Valor  10 

% 
 

 
 
 
 
QUALIDADE 
VISUAL  
(10%) 

 
CANAL 
 (5%) 
 

Totalmente alterado 0 0  x 

Grande alteração 1 1,25 x  

Início importante 
alteração 

2 2,5   

Ligeiramente 
alterado 

3 3,75   

Natural  4 5   

 
 
COBERTURA TERRA 
 (5%) 

Degradada 0 0   

Desqualificada 1 1,25  x 

Urbano Levemente 
Alterado 

2 2,5   

Rural Levemente 
Alterado 

3 3,75 x  

Natural 4 5   

CRITÉRIO SÓCIOCULTURAL – INDICADORES  CLASSES Valor  15 
% 

 

 
BENS 
EQUIPAMENTO 
(15%) 
 
 
 
 
 
 
 

 
SIGNIFICADO HISTÓRICO 
CULTURAL  
(7,5%) 

Nenhuma relevância 0 0   

Pouca relevância 1 1,875  x 

Média Relevância 2 3,75   

Relativamente 
Importante 

3 5,625 x  

Grande relevância  4 7,5   

FUNÇÃO 
NATURAL/SOCIAL  
(7,5) 

Econômica 0 0 x x 

Social/Cultural 1 1,875   

Geomorfológica 2 3,75   

Ecológica 3 5,625   

Eco Social 4 7,5   
CRITÉRIO COMPLEMENTAR - INDICADORES CLASSES Valor 10%  

 
CIENTÍFICO  
(2,5%) 
 

 
IMPORTÂNCIA 
CIENTÍFICA  
 (2,5%) 

Nenhuma  0 0  x 

Pouca 1 0,625 x  

Média  2 1,25   

Alta 3 1,875   

Elevada  4 2,5   
 
 GESTÃO  
(5%) 

 
NORMAS PARA A 
CONSERVAÇÃO 
(5%) 

Nenhuma 0 0   

Para outros fins 1 1,25   

Para o entorno  2 2,5   

Para a Sub-Bacia 3 3,75 x x 

Específica para água 4 5   
 PROCESSOS Nada Representativo 0 0 x x 



  
Programa Institucional de Internacionalização 

Capes PrInt 
  

 

 
27 

 

 
 
 
 
 
 

 De posse dos dados de Campo na “Ficha de Levantamento Hidrológico” efetuando-se o somatório 
dos valores obteve-se os seguintes resultados: 

 No segmento do Parque de Roldes (PR) a referência para a análise e interpretação hídrica foi o leito 
do rio e o entorno de 50m a montante da Ponte Românica, em aproximadamente 150 m, caracterizado pela 
alternância de fluxo turbulento e laminar onde é possível verificar o fenômeno de espelhamento da paisagem 
na água. As fotos a seguir demonstram na sequência: o barramento do fluxo da água para uso na fábrica, ponte 
de acesso fábrica, segmento do leito com vista margem direita, segmento do leito, margem direita Parque com 
infraestrutura e, a Ponte Românica. Posteriormente serão apresentados os valores da Avaliação de acordo com 
os critérios, indicadores e classes propostos na Ficha. 

 

 
Fonte: Trabalho de Campo - UMinho (2020) 

O segmento do Rio Selho definido como Aldão localiza-se a jusante do ponto do Parque de Roldes, usando 
como referência a Ponte do Aldão a avaliação foi realizada à montante até o Moinho, o fluxo da corrente 
caracteriza-se como turbulento decorrente dos obstáculos no leito do rio, naturais e artificiais, próximo ao 
moinho o fluxo da corrente é desviado por canais até a estrutura de moagem  para o aproveitamento da energia 
e,  na margem direita a montante da Ponte do Aldão o desvio tem função paisagística para a  hospedaria. As 
fotos a seguir mostram na sequência, o canal para aproveitamento no moinho, segmento do canal com margens 
muradas e leito com obstáculos naturais, e o canal com desvio de água para a hospedaria e a ponte do Aldão. 

GEOLÓGICO 
GEOMORFOLÓGI
CO 
 (2,5%) 

ESTRUTURAIS 
ESCULTURAIS  
(2,5%) 

Pouco 
Representativo 

1 0,625   

Relativamente 
Repres. 

2 1,25   

Representativo 3 1,875   

Muito representativo 4 2,5   
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Fonte: Trabalho de Campo - UMinho (2020) 

Os dados obtidos nos Trabalhos de Campo pela “Ficha de Levantamento Hidrológico” Tabela 01. dos 
segmentos Parque de Roldes (PR) e Segmento Aldão (SA) são apresentados a seguir: 

Tabela 01: Valores atribuídos na avaliação dos Trabalhos de Campo  
Critério Ecológico   (65%) Indicadores PR SA 

Qualidade da água  
(40%) 

Ph, OD, Condutividade (12%) 9 9 

Estado trófico da água (10%) 7,5 10 

Biodiversidade Aquática (10%) 2,5 2,5 

Condição margens (8%) 4 2 

 
Características hidromorfológicas   
(25%) 

Tipologia (2,5%) 0,625 0,625 

Transponibilidade (7,5%) 1,875 1,875 

Balanço erosão/deposição (7,5%) 0 0 

Forma (7,5%) 0 0 

   subtotal 25,5 26 

Critério Estético  (10%) Indicadores                                   

Qualidade Visual (10%) Canal (5%) 1,25 0 

Cobertura da Terra (5%) 3,75 1,25 

 subtotal 5 1,25 

Critério Sociocultural (15%) Indicadores                                   

Bens Equipamentos (15%) Significado Histórico (7,5%) 5,625 1,875 

Função (7,5) 0 0 
 subtotal 5,625 1,875 

Critério Complementar (10%) Indicador                                         

Científico (2,5%) Importância Científica (2,5%) 0,625 0 

Gestão (5%) Políticas de Gestão (5%) 3,75 3,75 

Geológico/Geomorfológico 
(2,5%) 

Processos Estruturais/Esculturais 
(2,5%) 

0 0 

subtotal 4,375 3,750 

           Valor Total                                                                                                         40,5 32,87 

Organização: autores (2020) 
 
De acordo com a metodologia proposta para a classificação de hidrosssitios sistematizada pela “Ficha de 

Levantamento Hidrológico” considera-se que o Critério ecológico de maior valor (65%), com indicadores da 
qualidade e condições Hidromorfológicas de: PH, OD, Condutividade, Estado trófico, biodiversidade, cobertura 



  
Programa Institucional de Internacionalização 

Capes PrInt 
  

 

 
29 

 

de margens, tipologia, transponibilidade, balanço erosão/deposição e forma, deve ser o melhor avaliado para 
definir Hidrossítios. 

No caso da Avaliação dos LIH do Rio Selho, os parâmetros físico-químicos da qualidade da água foram definidos 
pelos dados obtidos de “Inventariação e avaliação ambiental de obstáculos no Rio Selho para a decisão de 
remoção e valorização da linha de água” coordenado pelo Laboratório da Paisagem e Centro de Estudos de 
Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, os demais foram levantados através da análise visual em 
trabalho de campo. Os dois segmentos apresentam características semelhantes, quanto: propriedades físico-
químicas sendo que o OD foi classificado como ruim, o PH e condutividade apresentam excelente resultado; o 
estado trófico, no PR pouco acúmulo de sedimentos em suspenção e no SA sem   acúmulo; a biodiversidade 
aquática se caracteriza pela pouca quantidade de espécies; a condição de margens no PR vegetação arbórea 
pouco desenvolvida apresentam uma mescla de espécies ribeirinhas e não ribeirinhas, fragmentada com 
caraterísticas naturais, ora ocupadas por uma galeria ripícola, ora com uma cobertura herbácea ou arbustiva, 
especialmente quando na presença de campos de cultivo agrícola. A vegetação ripícola que por vezes se 
encontra neste local é constituída por amieiros e salgueiros que tendem a fixar-se nos muros Costa (2012), 
enquanto que no SA a condição de margem se caracteriza por forte alteração com ocupação de maior densidade 
e poucas espécies vegetais exóticas e de pequeno porte.  

Dentre os indicadores Hidromorfológicos ambos se caracterizam quanto a tipologia como enrocamento, 
causando represamento com acúmulo do fluxo da corrente; transponibilidade em regolfo com alteração da 
dinâmica da corrente em alguns metros a montante; no balaço de erosão/ deposição do canal percebe-se 
fortemente desequilíbrio, com deposição de sedimentos nas laterais do canal fluvial demonstrando a perda na 
capacidade de transporte, pela redução da velocidade ou da quantidade do fluxo de água; as formas decorrentes 
da dinâmica fluvial sem expressão, pequenas quedas d’agua geradas pelo enrocamento, o conjunto dos 
indicadores demonstram a forte alteração das condições hidromorfológicas pelas intervenções antrópicas no 
fluxo da corrente no leito do rio.  

Na avaliação do valor estético definido pela qualidade visual do canal em ambos os casos apresenta-se 
bastante alterado, com margens muradas e sedimentos depositados no leito; e a cobertura da terra no entorno, 
no segmento do PR foi classificada como rural levemente alterado, favorecido pela execução do PRios apresenta 
melhor qualidade visual de entorno, o SA apresenta cobertura da terra no seu entorno totalmente 
desqualificada com locais marcados pela degradação urbana. 

A avaliação do Critério sociocultural focado os bens e equipamentos de intervenção no fluxo da corrente para 
o aproveitamento da água apresenta significado histórico/cultural, no PR avaliado como relativamente 
importante considerando a história da indústria do couro em Guimarães, e no SA apresenta pouca relevância 
considerando os moinhos de grãos; quanto a função dos usos dos recursos hídricos, em ambos destina-se ao 
aproveitamento econômico como fonte de energia e paisagismo.  

As estruturas físicas e infraestruturas existentes nos LIH do Rio Selho  como os canais ao longo das margens 
que desviam o fluxo da água para o aproveitamento da energia hidráulica para moagem de cereais,  e no 
paisagismo de habitações e hospedaria, as pontes Romanas de valor histórico nos dois locais possuem pilares 
largos, capazes de provocar um efeito regressivo na velocidade das águas, com arcos relativamente pequenos 
para uma resposta rápida ao aumento da vazão, interferem na dinâmica fluvial como obstáculo à drenagem das 
águas e ao transporte de sedimentos, contribuindo com o assoreamento do leito e alterando o fluxo principal 
da água.  

Quanto aos critérios complementares os LIH não apresentam destaque para pesquisas científicas, nenhuma 
característica hídrica rara ou excepcional quanto à qualidade, dinâmica, interferência no regime fluvial de 
interesse científico, o destaque fica por conta da Gestão sendo que ambos se localizam no domínio da Reserva 
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Ecológica Nacional indicando da importância da conservação da área e consequentemente dos Recursos 
Hídricos.  

Outro indicador remete a avaliação da interdependência hídrica com os processos e formas e a estes 
associadas da geomorfologia fluvial, que nestes locais não apresentam nenhum destaque que possa ser valorado 
como excepcional ou raro. 

Após a ponderação dos valores atribuídos em trabalho de campo há que se considerar que na perspectiva do 
Geopatrimônio a condição para um Hidrossítio é possuir elevado valor ecológico, estético, sociocultural e 
complementar. Propõe-se que após a soma dos valores atribuídos se o Local de Interesse Hidrológico obtiver de 
0- 49% do valor total este não deve ser nomeado como Hidrossítio, se o valor obtido for entre 50- 74% do valor 
total o LIH possui potencial para Hidrossítio e,  para isso deve-se encaminhar aos órgãos de gestão os indicadores 
a serem melhorados para a obtenção futura do status patrimonial, e finalmente se obtiver a pontuação de  75% 
do valor total o LIH receberá o status de Hidrossítio. 

Após a soma dos valores obtidos em trabalhos de campo a metodologia demonstra que os LIH no Rio Selho: 
Parque de Roldes com 40,5 % e Aldão 32,8% do valor total, não possuem valoração suficiente para serem 
considerados Hidrossítios, pelas alterações na qualidade da água, condições hidromorgológicas, qualidade 
visual, e intervenções para o uso da água, demandam de ações do poder público para a melhorar sua condição 
como área da Reserva Ecológica Nacional.  

Como resultado a Metodologia para a Classificação de Hidrossítios mostra-se válida, os resultados demonstram 
coerência entre aspectos teórico metodológicos e a realidade do corpo hídrico in loco no campo, desta forma, 
valida os critérios, indicadores e classes com seus respectivos índices percentuais. Enfim, possibilita que se 
identifiquem e expressem resultados adequados a realidade dos elementos naturais e artificiais que configuram 
os Locais de Interesse Hidrológico avaliados. 

Concluindo constata-se que quanto maior o valor dos critérios ecológico, estético, socioculturais e 
complementares que compõe a paisagem da água do Hidrossítio, maior será o potencial atrativo geoturístico 
que emerge como uma das principais estratégias no desenvolvimento endógeno de territórios que muitas vezes 
são excluídos dos processos globalizados.  

As diferentes abordagens do geopatrimônio, apontam para a valorização de áreas que embora não tenham 
uma grande expressão regional ou internacional, mas têm um significado ecológico, estético, sociocultural e 
complementar são merecedoras de medidas de proteção e do reconhecimento do seu valor a ser divulgado e 
trabalhado junto as comunidades e aos órgão públicos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A proposta elaborada para a Classificação de Locais de Interesse Hidrológico superficiais necessita de 

adaptações dependendo da geografia e dos instrumentos legais de cada país.  
Adequações devem ser feitas quando o LIH avaliado não possuir intervenção antrópica para uso da água, caso 

típico de rios em Unidades de Conservação de Proteção Integral, retirando o critério sociocultural da avaliação 
e redistribuindo de forma equitativa entre os demais critérios os valores inicialmente atribuídos a este. 

Quando de intervenções antrópicas de barramento total há que se considerar a permeabilidade do fluxo e das 
espécies, a capacidade de superação do obstáculo para a piracema, impactando diretamente na biodiversidade 
aquática.  

E no critério sociocultural um indicador a ser acrescentado, quando constatado é o “uso simbólico água”, por 
exemplo, em nascentes/afloramentos de Grutas, os rios que são usados por várias religiões, impactando a 
relação da sociedade com a água. 

A metodologia contempla os corpos hídricos mesmo sendo objeto de transformações antrópicas que não 
perderam a dimensão natural, reconhece a dimensão histórica/cultural, uma vez que as transformações se 
inscrevem no processo histórico, mas guarda uma dimensão natural, pois os mecanismos reguladores de sua 
dinâmica são dados por condições próprias e leis naturais. 
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Enfim, a proposta está aberta a sugestões e ainda demanda de aprofundamento e qualificação de várias 
questões, apresenta como aspecto positivo a contemplação de Critérios, indicadores e classes com índices 
percentuais específicos à avaliação e classificação hidrológica, até então relegada ou indiretamente abordada 
nas discussões do Geopatrimônio. 

FINANCIAMENTO: O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior – Brasil (Capes) – Código de Financiamento 001. Estágio de Pós Doutorando, Centro 
de Estudos da Comunicação e Sociedade – CECS, Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade do 
Minho campus Azurém, Guimarães, Portugal. 
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Anexo 03 

 
 

                         FICHA DE LEVANTAMENTO HIDROLÓGICO 
Nome...............................................................................................................................................................                                                                        
Localização: .............................................................................................................................................................  
Referência:.................................................................................................................. ............................................ 

Corpo Hídrico:  (  ) nascente (   ) segmento rio (  ) lago: (  ) natural  (  ) artificial  (  ) aquífero 

Regime Fluxo Dominante: (  ) Laminar  (  ) turbulento 

Fenômeno hídrico: 
(  ) surgência (  ) queda d’água: cachoeira, cascata 

(  ) redemoinho  (  ) sumidor 
(  ) encontro das águas  (  )  espelhamento paisagem 
(  ) cor da água. 
Outros................................................................................................................. 

Intervenção para Uso Água: 

Barramento:  (  ) abastecimento (  ) energia (  ) Paisagismo lazer/recreação  
Outro: ............................................ 
Roda d´água: (  ) energia (  ) abastecimento  
Outros: ...................................... 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

CRITÉRIO ECOLÓGICO - INDICADORES  CLASSES 65%                               

 
 
 
 
QUALIDADE  
(40%) 
 

 
PH – ACIDEZ ÁGUA 
  (4%) 
  

 

Mau 0 0   

Medíocre 1 1   

Razoável 2 2   

Bom 3 3   

Excelente 4 4   
 
 
OXIGÊNIO DISSOLVIDO 
 (4%) 

Muito Ruim 0 0   

Ruim 1 1   

Razoável 2 2   

Bom  3 3   

Excelente 4 4   

 
CONDUTIVIDADE 
 (4%) 

Muito Ruim 0 0   

Ruim 1 1   

Razoável 2 2   
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Bom  3 3   

Excelente 4 4   

 
ESTADO TRÓFICO DA ÁGUA 
 (10%) 

Alto acúmulo nutrientes 0 0   

Muito acúmulo 1 2,50   

Médio  2 5   

Pouco acúmulo 3 7,50   

Sem acúmulo nutrientes 4 10   

 
BIODIVERSIDADE 
AQUÁTICA (10%) 

Sem vida 0 0   
Poucas espécies 1 2,50   

Diversas espécies 2 5   

Muitas espécies 3 7,50   

Abundância espécies 4 10   

COBERTURA DE MARGENS  
(Diversidade estrutural e 
florística) 
(8%) 

Sem vegetação 0 0   

Forte alteração 1 2   

Fragmentada 2 4   
Levemente fragmentada 3 6   

Condição natural  4 8   

 
CONDIÇÃO  
HIDROMORFOLÓGICA 
(25%) 
 

 
TIPOLOGIA 
 (2,5%) 
 

Barragem 0 0   

Enrocamento/escoramento 1 0,625   

Soleira/lajeado 2 1,25   

Pequeno controle 3 1,875   

Sem obstáculo 4 2,5   
 
TRANSPONIBILIDADE  
ESCOAMENTO  
(7,5%) 
 

Albufeira/Lago 0 0   

Regolfo/barramento 1 1,875   

C/Queda D’água 2 3,75   

S/Queda D’água 3 5,625   

Sem interferência 4 7,5   

 
BALANÇO EROSÃO/ DEPOSIÇÃO  
(7,5%) 

Fortemente desequilibrado 0 0   

Levemente desequilibrado 1 1,875   
Desequilibrado 2 3,75   

Levemente equilibrado 3 5,625   

Equilibrado 4 7,5   

FORMA  
(quedas d’água, redemoinho, 
surgências...) 
(7,5%) 

Sem expressão 0 0   

Pouco perceptível 1 1,875   

Expressivo 2 3,75   

Muito Expressivo 3 5,625   
Dominante 4 7,5   

CRITÉRIO ESTÉTICO - INDICADORES CLASSES 10 %  

 
 
 
 
QUALIDADE VISUAL  
(10%) 

 
CANAL 
 (5%) 
 

Totalmente alterado 0 0   

Grande alteração 1 1,25   

Início importante alteração 2 2,5   

Ligeiramente alterado 3 3,75   

Natural  4 5   
 
 
COBERTURA TERRA 
 (5%) 

 

Degradada 0 0   

Desqualificada 1 1,25   

Urbano Levemente Alterado 2 2,5   

Rural Levemente Alterado 3 3,75   

Natural 4 5   

CRITÉRIO SÓCIOCULTURAL - INDICADORES CLASSES 15 %  

 
BENS EQUIPAMENTO 
(15%) 
 
 
 
 
 
 
 

 
SIGNIFICADO HISTÓRICO 
CULTURAL  
(7,5%) 

Nenhuma relevância 0 0   

Pouca relevância 1 1,875   
Média Relevância 2 3,75   

Relativamente Importante 3 5,625   

Grande relevância  4 7,5   

FUNÇÃO 
NATURAL/SOCIAL  
(7,5) 

Econômica 0 0   

Social/Cultural 1 1,875   

Geomorfológica 2 3,75   

Ecológica 3 5,625   
Eco Social 4 7,5   
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Anexo 04 
 
 

AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE LOCAIS DE INTERESSE HIDROLÓGICO NO BRASIL E 
PORTUGAL: BARRAGENS DO DNOS E DE QUEIMADELA 

Resumo 

 
Os estudos e ações da geoconservação pautados nos elementos da geodiversidade: geológico, 

geomorfológico e hidrológico ganham força para impulsionar o desenvolvimento endógeno de 
territórios excluídos pelo modelo vigente, porém os estudos do elemento hidrológico ainda demandam 
aprofundamento. Baseado nessa perspectiva, o objetivo do trabalho é validar a metodologia proposta 
para a avaliação e classificação de hidrossítios em dois Locais de Interesse Hidrológico, as Barragens 
do DNOS (BD) no município de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil, e de Queimadela (BQ) no 
Conselho de Fafe, distrito de Braga, Portugal. A metodologia consiste na pesquisa bibliográfica, 
trabalhos de campo para obtenção dos dados da “Ficha de Levantamento Hidrológico”, que atribui 
valores aos critérios: ecológico, estético, sociocultural e complementares. O procedimento 
metodológico permitiu a avaliação da BD formada pelo barramento do Rio Vacacaí-Mirim e da BQ do 
Rio Vizela sendo a soma dos valores obtidos, respectivamente, de 61,65 % e 69,77%, demonstrando 
que as barragens não possuem valor patrimonial para serem classificadas como hidrossítios. A 
metodologia é adequada à avaliação de LHI e classificação de hidrossítios pela coerência entre o 
conceito teórico e a realidade aferida em trabalho de campo, praticidade na coleta de dados, indicação 
dos aspectos positivos e negativos dos corpos hídricos, servindo também como ferramenta de apoio 
aos gerenciamentos dos recursos hídricos no Brasil e em Portugal. 

Palavras Chave: Geodiversidade, Locais de Interesse Hidrológico, Patrimônio Hidrológico. 
 
Introdução 

 
Na perspectiva da geoconservação, a discussão teórico-metodológica do Geopatrimônio contempla 

os elementos da geodiversidade: geológico, geomorfológico e hidrológico, que se estruturou e avançou 
internacionalmente nos últimos anos. Porém, a abordagem do elemento hidrológico não acompanhou 
na mesma proporção os demais elementos da geodiversidade. Neste sentido, a água, como elemento 

CRITÉRIO COMPLEMENTAR - INDICADORES CLASSES 10%  

 
CIENTÍFICO  
(2,5%) 
 

 
IMPORTÂNCIA CIENTÍFICA  
(Raridade/diversidade hídrica) 
(2,5%) 

Nenhuma  0 0   

Pouca 1 0,625   

Média  2 1,25   

Alta 3 1,875   

Elevada  4 2,5   

 
 GESTÃO  
(5%) 

 
NORMAS PARA A 
CONSERVAÇÃO 
(5%) 

Nenhuma 0 0   

Para outros fins 1 1,25   
Para o entorno  2 2,5   

Para a Sub-Bacia 3 3,75   

Específica para água 4 5   

 
GEOLÓGICO 
GEOMORFOLÓGICO 
 (2,5%) 

 
ESTRUTURA  
PROCESSOS 
 (2,5%) 

Nada Representativo 0 0   

Pouco Representativo 1 0,625   

Relativamente Representativo 2 1,25   

Representativo 3 1,875   
Muito representativo 4 2,5   

Valor 100% Valor do somatório em %   
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vital para a manutenção da biodiversidade, demanda aprofundamento metodológico com a definição 
de critérios, indicadores e classes que contemplem as especificidades dos corpos hídricos.  

 
A avaliação dos geossítios, geomorfossitios e hidrossítios oferece subsídios para a definição de 

estratégias de geoconservação, onde os locais de interesse patrimonial no domínio da água, são 
representativos pela sua condição de exclusividade e representatividade, importância científica, por 
exemplo, como definidores (paleo)ambiental, de suporte ecológico, de valor estético, entre outros, 
conforme Pereira; Cunha ; Theodoro (2016, p. 296). 

 
Considera-se, como Local de Interesse Hidrológico (LIH), um corpo hídrico previamente inventariado 

que apresenta excepcionalidade quanto à qualidade da água, dinâmica hídrica e intervenções 
antrópicas com potencial para receber o status de hidrossítio. Por sua vez, hidrossítio é o corpo hídrico 
de valor: ecológico (qualidade da água, características hidromorfológicas); estético (qualidade visual); 
sociocultural (bens, equipamentos e função de uso da água) e complementar (pela importância:  
científica, de gestão e da geomorfologia fluvial) que irá compor o patrimônio hidrológico de um 
determinado território.  

 
O objetivo do trabalho é validar a metodologia de avaliação e classificação de hidrossítios, usando, 

como objeto de estudo, os Locais de Interesse Hidrológico, a Barragem do DNOS e da Queimadela, 
localizados no Brasil e em Portugal, respectivamente. 

 
Após a coleta e avaliação dos dados obtidos em campo, o Local de Interesse Hidrológico receberá o 

status de hidrossítio se obtiver o valor de, no mínimo, 75% da avaliação; se o valor for entre 50 -74%, 
o Local de Interesse Hidrológico tem potencial desde que haja intervenções do Poder Público no 
sentido de melhorar os indicadores com classificação negativa, mas se o somatório dos índices 
percentuais for valor abaixo de 50%, este não terá condições de ser um hidrossítio.  

 
METODOLOGIA 
 
Usando-se como base o referencial teórico e metodológico do geopatrimônio geológico, 

geomorfológico e hidrológico apresentado por  Simić; Gavrilović; Belijo (2010), Simić; Vanović; 
Glavonjić (2014), Vieira; Figueiró; Cunha (2014), Pereira; Cunha; Theodoro (2016), Oliveira; Pessoa; 
Steinke (2019) e, do  River Habitat Survey (RHS), da Diretiva do Quadro da Água – DQA (2000) que 
constitui no levantamento de informação ecológica Pio; Henriques (2000), PORTUGAL (2009), 
Medeiros (2011), Monteiro (2013), Merchante; Prenda (2015), a metodologia proposta para a avaliação 
e classificação de hidrossítios considera critérios de valoração: (essencial) ecológico; (universal)  
estético e sociocultural (complementar), com seus respectivos indicadores e classes.  

 
Os valores foram obtidos através das análises e interpretações dos corpos hídricos, que foram 

realizadas in loco nos trabalhos de campo no período de Estágio de Pós-Doutoramento junto com 
pesquisadores do Grupo do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade - CECS, do 
Departamento de Geografia da Universidade do Minho, Campus Azurém, com a supervisão do 
Pesquisador Prof. Dr. Francisco da Silva Costa. 

 
Os critérios, os indicadores e as classes com respectivos índices percentuais a serem usados no 

levantamento foram sistematizados no Quadro 01 (um). Na metodologia, o Critério Ecológico de maior 
importância com (65%) do valor total da avaliação contempla os indicadores da qualidade e condições 
Hidromorfológicas obtidos pelo: PH, OD, Condutividade, estado trófico, biodiversidade, condição das 
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margens, tipologia, transponibilidade, balanço erosão/deposição e forma, sendo que este é o critério 
prioritário na valoração dos  hidrossítios.  

 
Quando da avaliação ecológica positiva, os demais critérios a serem considerados são: o Estético 

(10%), pela avaliação do indicador da qualidade visual do canal /lago e da cobertura da terra no 
entorno; o critério Sóciocultural  (15%), atribuído aos indicadores dos bens, equipamentos e da função 
de uso da água, e, por fim, o complementar (10%), que compõe os critérios com os indicadores da 
importância: científica, da gestão e do arranjo com as estruturas e processos 
geológico/geomorfológico. Neste caso, foram atribuídas cinco classes de “0 a 4” com índices 
percentuais, sendo conferida a classe 4 para a melhor condição e 0, para a pior condição do indicador, 
ademais, ao final da soma dos índices percentuais, obtém-se a avaliação do LIH. 

 
Tabela 01: Critérios e Indicadores com respectivos índices percentuais para avaliação do LIH 

Critério Ecológico (65%) Indicadores 

 

Qualidade da água (40%) 

pH, OD, Condutividade (12%) 

Estado trófico da água (10%) 

Biodiversidade Aquática (10%) 

Condição margens (8%) 

 

Características hidromorfológicas  

(25%) 

Tipologia (2,5%) 

Transponibilidade (7,5%) 

Balanço erosão/deposição (7,5%) 

Forma (7,5%) 

Critério Estético  (10%) Indicadores                                 

Qualidade Visual (10%) Canal (5%) 

Cobertura da Terra (5%) 

Critério Sociocultural (15%) Indicadores                                 

Bens Equipamentos (15%) Significado Histórico (7,5%) 

Função uso água (7,5) 

Critério Complementar (10%) Indicador                                       

Científico (2,5%) Importância Científica (2,5%) 

Gestão (5%) Políticas de Gestão (5%) 

Geológico/Geomorfológico 2,5%) Estrutura/processos (2,5%) 

Valor 100% Valor 100% 

Organização: autores (2020) 

 
De posse da “Ficha de Levantamento Hidrológico”, realizaram-se os trabalhos de Campo para a 

obtenção dos dados das Barragens do DNOS (BD) e de Queimadela (BQ). 
 
Propõe-se que se os Locais de Interesse Hidrológico da BD e da BQ obtiverem somatório de 75% do 

valor total, eles receberão o status de hidrossítios; se o valor obtido for entre 50- 74%, os LIH possuem 
potencial para hidrossítio e, para isso, deve-se encaminhar aos órgãos de gestão os indicadores a 
serem melhorados para a obtenção futura do status patrimonia; se o valor obtido for abaixo de 50% do 
valor total, eles não devem ser nomeados como hidrossítio por não possuírem valor patrimonial 
suficiente. 

 

Com as coletas dos dados de campo, espera-se que os pontos indicados como positivos e negativos 
demonstrem coerência teórico-metodológica e, assim, permitam validar a metodologia de avaliação e 
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a classificação de hidrossítios para ser utilizada no Brasil e em Portugal, contribuindo para suprir a 
lacuna de estudos específicos para o elemento hidrológico da geodiversidade. 

 
RESULTADOS DISCUSSÕES: 

AVALIAÇÃO HIDROLÓGICA DAS BARRAGENS DO DNOS E DE QUEIMADELA: 

Os Locais de Interesse Hidrológico (LIH) avaliados para a classificação de hidrossítios caracterizam-
se como lagos formados pelo represamento do fluxo da água de rios, denominados de Barragens do 
DNOS (BD), no Rio Vacacaí-Mirim, no Município de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, 
e de Queimadela (BQ), no Rio Vizela, no Concelho de Fafe, Distrito de Braga, Portugal. A BD forma 
um  lago com aproximadamente 58 ha de espelho d’água e 5,35 km de perímetro; enquanto a BQ  
forma um lago com espelho d’água de 13 ha, com barramento de 21 m altura, sendo que ambos os 
reservatórios foram construídos para função de abastecimento humano e, posteriormente, foram 
incorporando a função de uso da água para a recreação e lazer.  

A necessidade de represamento da água do Rio Vacacaí-Mirim para o abastecimento urbano de 
Santa Maria foi previsto em 1908, de acordo com Tochetto (2016, p.166), por não existir um curso 
d’água com vazão suficiente no território do município. A obra da BD foi executada no ano de 1960, 
com a função de atender ao Projeto do Distrito Industrial, que, posteriormente, foi construído em outro 
local. Atualmente, a barragem contribui com um terço do abastecimento urbano de Santa Maria sob a 
responsabilidade desde 1966 da Companhia Rio-Grandense de Saneamento, conforme afirma 
Tochetto (2016, p. 219). 

O Rio Vacacaí- Mirim possui as nascentes no município de Itaara, aproximadamente 35 km a 
montante do reservatório, com área de captação de 95 Km2, sendo que o médio curso está no 
município de Santa Maria e segue seu curso como afluente até o Rio Jacuí. 

A Barragem de Queimadela foi construída em 1993, atualmente, sob gestão da Águas do Norte, que 
assumiu a responsabilidade da exploração e gestão do sistema de abastecimento. A BQ possui 
nascentes no Rio Vizela no concelho de Fafe até a confluência a cerca de quarenta quilómetros da foz 
do Rio Ave. Além do rio Vizela com extensão de 46,5 Km, a bacia hidrográfica integra o rio Ferro e o 
rio Bugio, com uma área de 342 Km² Costa (2010, p. 12)  

Os Locais de Interesse Hidrológico caracterizam-se como Lagos artificias de intervenção antrópica 
no Rio Vacacaí-Mirim e no Rio Vizela, denominação genérica para qualquer porção de águas 
represadas, circundada por terras, de ocorrência natural ou resultante da execução de obras, como 
barragens em curso de água ou escavação do terreno IGH (2012, p. 200) IGAM (2008, p.43). Por seu 
turno, equenos lagos são denominados de lagoas ou ainda de lagunas. 

A BD tem, como principal afluente, o Rio Vacacaí-Mirim, segundo Sutili; Durlo; Bressan (2019, p. 83), 
com suas nascentes escavadas no Rebordo da Serra na Vila Etelvina, no Município de Itaara, em 
altitude de aproximadamente 460 m, que deságua na Barragem do DNOS, em aproximadamente 80 
m, com dinâmica de corrente e regime de fluxo turbulento. 

A BQ tem, como principal afluente, o Rio Vizela, com nascentes a uma cota superior aos 700 metros 
de altitude, nasce na Serra de Cabeceiras, deslocando-se entre Aboim e Gontim em vale muito 
entalhado, pelas freguesias de Felgueiras, Pedraído e Queimadela até o Concelho de Fafe (2014 p. 
11).   

AVALIAÇÃO DOS LOCAIS DE INTERESSE HIDROLÓGICO   

Para a avaliação dos Locais de Interesse Hidrológico, a coleta dos dados foi realizada em trabalho 
de campo através da análise e interpretação dos corpos hídricos. Foram atribuídas classes aos 
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indicadores com valores de 0-4, o valor “0” atribui-se para a pior condição e o valor “4”, para a melhor 
condição do indicador. A Ficha de Levantamento Hidrológico com os critérios, os indicadores e as 
classes com respectivos índices percentuais atribuídos em trabalhos de campo será apresentada a 
seguir. 

Tabela 1 - dados coletados para o Critério Ecológico de maior importância para a definição de 
hidrossítos. 

CRITÉRIO ECOLÓGICO - 

INDICADORES                   

CLASSES Valor 

65% 

BD  

BQ  

 

 

 

 

QUALIDADE  

(40%) 

 

 

PH – ACIDEZ ÁGUA 

  (4%) 

  

 

Muito Ruim 0 0   

Ruim 1 1   

Razoável 2 2 x  

Bom 3 3  x 

Excelente 4 4   

 

OXIGÊNIO 

DISSOLVIDO 

 (4%) 

Muito Ruim 0 0   

Ruim 1 1   

Razoável 2 2 x  

Bom  3 3  x 

Excelente 4 4   

 

CONDUTIVIDADE 

 (4%) 

Muito Ruim 0 0   

Ruim 1 1   

Razoável 2 2 x  

Bom  3 3  x 

Excelente 4 4   

 

ESTADO TRÓFICO 

DA ÁGUA 

 (10%) 

Alto acúmulo 

nutrientes 

0 0   

Muito acúmulo 1 2,5

0 

  

Médio  2 5 x  

Pouco acúmulo 3 7,5

0 

  

Sem acúmulo 

nutrientes 

4 10  x 

BIODIVERSIDADE 

AQUÁTICA (10%) 

Sem vida 0 0   

Poucas espécies 1 2,5

0 

  

Diversas espécies 2 5 x  

Muitas espécies 3 7,5

0 

 x 

Abundância espécies 4 10   

CONDIÇÃO DAS 

MARGENS  

(8%) 

Sem vegetação 0 0   

Forte fragmentação 1 2   

Fragmentada 2 4   

Levemente 

fragmentada 

3 6 x x 

Condição natural  4 8   

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA 

Barragem 0 0 x x 

Enrocamento 1 0,6

25 
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CONDIÇÃO  

HIDROMOR

FO-LÓGICA 

 

(25%) 

 

 (2,5%) 

 

Soleira/lajeado 2 1,2

5 

  

Pequeno controle 3 1,8

75 

  

Sem obstáculo 4 2,5   

 

TRANSPONIBILIDAD

E  

ESCOAMENTO  

(7,5%) 

 

Albufeira/Lago 0 0 x x 

Regolfo/barramento 1 1,8

75 

  

C/Queda D’água 2 3,7

5 

  

S/Queda D’água 3 5,6

25 

  

Sem interferência 4 7,5   

 

BALANÇO EROSÃO/ 

DEPOSIÇÃO (7,5%) 

Alterado 0 0   

Forte Desequilíbrio 1 1,8

75 

  

Desequilibrado 2 3,7

5 

  

Leve alteração 3 5,6

25 

x x 

Equilibrado 4 7,5   

 

FORMA  

(7,5%) 

Sem expressão 0 0   

Pouco perceptível 1 1,8

75 

x  

Expressivo 2 3,7

5 

 x 

Muito Expressivo 3 5,6

25 

  

Dominante 4 7,5   

Valor 65%  Subtotal  em%                      31,49 e 41,87 

 

O Critério Ecológico da qualidade da água avalia os indicadores físico-químicos: OD, pH, 
condutividade, estado trófico, biodiversidade aquática e condição das margens. Para a BD, foram 
atribuídos valores de acordo com a “Classe II da Resolução nº 357/2005”. O Estado do Rio Grande do 
Sul define que os rios que não possuem Classificação do órgão ambiental são de Classe II. Neste 
caso, foram avaliados como “razoável”, já que as nascentes encontram-se numa área da Reserva da 
Biosfera da Mata Atlântica no Rebordo do Planalto, com baixa densidade de ocupação. 

Os dados da qualidade da água na BQ foram atribuídos pela análise visual, com base na 
transparência e turbidez da água, que demonstra não haver presença de sólidos em suspensão, tais 
como partículas inorgânicas, areia, silte, argila ou detritos orgânicos, algas e bactérias, plâncton em 
geral. Outro fato considerado na avaliação da qualidade foi a concessão da Agência Portuguesa do 
Ambiente para o uso de contato primário e banho. No local de acesso, há divulgação de orientações 
para este uso, que demonstra que os indicadores de OD, pH, condutividade apresentam boa condição. 

Com avaliação dos demais indicadores da qualidade: estado trófico, biodiversidade e condição das 
margens, constata-se que a BD possui problemas vinculados a esses indicadores, decorrentes 
principalmente da ocupação irregular em Áreas de Preservação Permanente/APP.  
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No caso da BD, o Art. 3º da Resolução CONAMA 302 (2002, p. s/p) prevê a preservação das APP 
em trinta metros por ser reservatório artificial em áreas urbanas consolidadas, ademais, alguns locais 
da margem estão ocupados, sem infraestrutura adequada para o saneamento ambiental, o que altera 
o estado trófico, com redução da biodiversidade aquática. Outro aspecto que impacta a qualidade da 
água é a redução da vazão do Rio Vacacaí-Mirim em períodos de estiagem, consequentemente, 
colocando em risco a biodiversidade aquática e o abastecimento urbano.  

Os dados da BQ demonstram uma melhor condição ecológica da água. O indicador da biodiversidade 
aquática foi atribuído usando, como referência, a concessão de pesca esportiva do Regulamento 
Especial 189/2007, fixado na entrada do sítio. Os demais indicadores do estado trófico foram bem 
avaliados pela água transparente, sem acúmulo de sedimento, além de margens com vegetação 
levemente fragmentada. Da mesma forma que a BD, os rios apresentam escoamentos que 
acompanham a variação sazonal da precipitação, registando-se os maiores valores no Inverno, 
enquanto os menores valores ocorrem no Verão. Neste período, o caudal dos principais cursos de 
água reduz-se substancialmente e os ribeiros e riachos menores secam, por vezes, completamente, 
segundo anota Costa (2010, p. 12). 

Os indicadores hidromorfológicos contemplam a avaliação: tipologia, transponibilidade, balanço de 
erosão/deposição e forma que consideram o comportamento da dinâmica fluvial. Nos dois corpos 
hídricos, há problema pela tipologia de barramento que compromete a transponibilidade do fluxo da 
água, refletindo em problemas ecológicos decorrentes da interrupção do fluxo da água, com a 
mudança do regime fluvial turbulento para laminar, verificando-se interferências na circulação e 
desenvolvimento da biodiversidade aquática, alteração no balanço natural da erosão/deposição e 
perda de capacidade de transporte à montante e a Jusante do rio.  

Os indicadores da hidromorfologia representam o habitat físico do rio, resultante da morfologia do 
canal e tipos de fluxo de água, do regime hidrológico do sistema fluvial, do tipo e proporção relativa de 
substratos geológicos do leito e dos padrões de erosão e sedimentação de materiais que lhes estão 
associados, em conformidade com Ferreira; Aguiar (2006, p.420). A avaliação hidromorfológica 
permite a compreensão do impacto das influências antropogênicas na dinâmica dos sistemas 
hidrológicos.  Nesse indicador, as barragens obtiveram valoração da classe “0” pelo impacto que o 
barramento gera na dinâmica fluvial do rio, tanto a montante como jusante.  

A forma reflete o comportamento da dinâmica hídrica, do fluxo da água, como as quedas d’água, 
redemoinhos, sumidouros ou ainda corpos hídricos de regime lênticos. O lago da BD compõe cenários 
de beleza cênica com o espelhamento da paisagem e BQ agrega ainda a beleza de uma queda d`água 
junto ao lago. Nesse critério, a BQ foi avaliada como forma expressiva e a BD, pouco perceptível. 

A avaliação “Ecológica das águas” é muito importante na definição de hidrossítios, pois, expressa a 
estrutura e funcionamento da comunidade biológica tanto dos fatores naturais fisiográficos, geográficos 
e climáticos como as condições físicas e químicas, incluindo as que resultam das atividades humanas, 
conforme apontam Pio; Henriques (2000, p.03). 

Quanto ao critério ecológico, a avaliação da qualidade da água e das características hidromorfológias 
foram melhor na BQ, demonstrando equilíbrio maior da função ecológica do corpo hídrico, a BD, por 
sua vez, obteve uma avaliação mais  baixa. 

CRITÉRIO ESTÉTICO – 

INDICADORES  
CLASSES Valor 10 

% 

BD 

BQ 

 

 

 

 

MARGENS DO 

LAGO 

Degradadas 0 0   

Grande alteração 1 1,

25 
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QUALIDAD

E  

VISUAL  

(10%) 

 (5%) 

 

Alteradas 2 2,

5 

  

Leve alteração 3 3,

75 

x x 

Natural  4 5   

 

 

COBERTURA 

TERRA 

 (5%) 

Degradada 0 0   

Desqualificada 1 1,

25 

  

Urbano Leve Alteração 2 2,

5 

  

Rural Leve Alteração 3 3,

75 

x x 

Natural 4 5   

Total 10% Subtotal em %                                        7,75 e 7,75 

 

Quanto ao critério estético na avaliação dos indicadores da qualidade visual dos lagos e da cobertura 
da terra no entorno (fotos 1 e 2), as barragens obtiveram o mesmo valor. A BD apresenta elementos 
visuais da paisagem da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, reconhecida internacionalmente pela 
sua biodiversidade de flora e fauna, compondo um arranjo de beleza cênica com vales encaixados e 
vertentes declivosas. A BQ também apresenta margens e entorno pouco alteradas, que se acham 
integradas na Reserva Ecológica Nacional, com culturas florestais e repículas, que ocupam terrenos 
adjacentes às margens do lago, com vales encaixados e íngremes.       

                  

Fonte: Foto 01 – BQ Trabalho Campo (2020), Foto 02 – BD Arquivo Pessoal Cássio Wollmann  (2020) 

 
No critério estético, ambos os LIH foram bem avaliados em relação à qualidade visual, com 

características naturais ainda preservadas, que compõem a cobertura da terra no entorno. O 
Reservatório do DNOS complementa com a beleza natural inquestionável o entorno, oferecendo aos 
mirantes da Estrada do Perau, antigo acesso de tropeiros e comerciantes, que liga as cidades de Santa 
Maria e Itaara, um dos cartões-postais da região, um recurso turístico adicional para contemplação. A 
BQ apresenta paisagem natural e atrativos que começam a ganhar destaque no Concelho de Fafe, 
principalmente no que diz respeito ao turismo rural e de habitação, com destaque para a Aldeia turística 
do Pontido, junto à Barragem de Queimadela. 

Para o critério sociocultural, os indicadores da avaliação remetem à importância histórico-cultural dos 
locais e à função de uso da água. 

CRITÉRIO SÓCIOCULTURAL 

INDICADORES  
CLASSES Valor  

15 % 

BD  

BQ  
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BENS 

EQUIPAMENT

O 
(15%) 

 

 

SIGNIFICADO 

HISTÓRICO CULTURAL  

(7,5%) 

Sem relevância 0 0   

Pouca relevância 1 1,8

75 

 x 

Média Relevância 2 3,7

5 

  

Relativamente 

Importante 

3 5,6

25 

  

Grande relevância  4 7,5 x  

FUNÇÃO 

NATURAL/SOCIAL  

(7,5) 

Econômica 0 0   

Social/Cultural 1 1,8

75 

  

Hidrogeomorfológica 2 3,7

5 

  

Ecológica 3 5,6

25 

  

Eco Social 4 7,5 x x 

Valor 15%              subtotal   %                                15  e 

9,37 

 

A BD obteve a maior valoração no indicador do significado histórico do Rio Vacacaí-Mirim como 
elemento determinante do “Parque da Montanha Russa” no início do século passado, com 
infraestrutura para o lazer e recreação da população santa-mariense. No local, a sociedade se reunia 
para desfrutar do teleférico que aportava até o lago, onde outros equipamentos permitiam a 
contemplação da paisagem, conforme fotos a seguir. 

 

Fonte: Jornal “A Razão” do dia 08/06/2007 

O “Parque da Montanha Russa” permanece no imaginário da população como grande atração 
turística no período de 1907 a 1932, que envolvia turisticamente a comunidade santa-mariense e 
municípios vizinhos, segundo Marchiori; Noal Filho (1997). A decadência das atividades do Parque 
levou ao abandono da área. Na década de 1960, a construção do reservatório do DNOS redefiniu uma 
nova função para o Rio Vacacaí-Mirim. A história do lugar é lembrada pela população e pelo Poder 
Público com referências no “Projeto do Parque da Barragem”, um local representativo da interação da 
sociedade santa-mariense com o meio natural e a água.  

Quanto a BQ, seu histórico remete ao uso da água como fonte de energia em antigos moinhos (foto). 
A construção do barramento no Rio Vizela ocorreu em 1993, para fins de abastecimento. Com a 
elaboração do Plano de Ordenamento da Albufeira da Queimadela, essa ganhou nova função de 
recreação e lazer. 
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Fonte: Trabalho de Campo na Barragem de Queimadela, Fafe, Porto (2020) 

No atual contexto, as demandas por recursos hídricos aumentam e a gestão deve priorizar os usos 
múltiplos da água: 

Ainda o manejo, a gestão e a domesticação de fluxos das águas por meio de obras de infraestrutura hídrica 
vêm ocorrendo crescentemente. Tais intervenções visam colocá-la a serviço de usos múltiplos – abastecimento 
humano, dessedentação de animais, geração de energia elétrica, transportes, agricultura, lazer, esportes, 
recreação e turismo, pesca etc. Ao fazê-lo mediante critérios éticos e estéticos, novas paisagens podem ser 
criadas, com potencial de embelezamento e de utilização, sem perder e comprometer o patrimônio natural 
preexistente, dentro da dinâmica de transformações das paisagens Abastecimento (RIBEIRO; CAMARGO et.al., 
2013, P.66) 

 
A função dos lagos caracteriza-se como ecossocial, atendendo prioritariamente o abastecimento 

humano e manutenção da biodiversidade aquática. Nos últimos anos a BD incorpora novas funções: 
de lazer e recreação para a população, que tem desfrutado do Lago da Barragem através do Projeto 
Social REMAR, sob a coordenação da ASENA – Associação Santa-mariense de Esportes Náuticos: 
de canoa olímpica e havaiana, caiaque, stand up paddle e contemplação da paisagem. Nas margens, 
há a sede Campestre do Clube do Professor Gaúcho com significativo número de sócios, que tem 
ofertado infraestrutura para seus associados usufruírem a contemplação da paisagem.  

 

A BQ, com novas funções, oferece infraestrutura completa para recreação e lazer, com particular 
destaque para a sinalética e as trilhas pedestres. Também disponibiliza estrutura para mobilidade na 
zona de camping e banho das praias fluviais e cachoeira. Considerada como “Praia Acessível – Praia 
para Todos”, status atribuído pelo Município de Fafe, existe, no local, infraestrutura para a 
acessibilidade com equidade dos frequentadores com mobilidade reduzida. 

Os reservatórios do BD e BQ cumprem função ecológica e social que foram bem avaliados.  

O critério complementar compõe o quarto critério na avaliação dos LIH para a verificação do valor 
patrimonial, com indicadores da importância: científica, de gestão e da composição com os demais 
elementos da geodiversidade.  

CRITÉRIO COMPLEMENTAR - 

INDICADORES 

CLASSES Valor 10% BD 

BQ 

 

CIENTÍFICO  

(2,5%) 

 

 

IMPORTÂNCIA 

CIENTÍFICA  
 (2,5%) 

Nenhuma  0 0   

Pouca 1 0,625   

Média  2 1,25  x 

Alta 3 1,875   

Elevada  4 2,5 x  

 

 GESTÃO  

(5%) 

 

NORMAS PARA A 

CONSERVAÇÃO 

Nenhuma 0 0   

Para outros fins 1 1,25   

Para o entorno  2 2,5   
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(5%) Para a Sub-Bacia 3 3,75   

Específica para água 4 5 x x 

 

GEOLÓGICO 

GEOMORFOL

ÓGICO 
 (2,5%) 

 

ESTRUTURA  

PROCESSOS 

 (2,5%) 

Nada Representativo 0 0   

Pouco Representativo 1 0,625   

Relativamente Repres. 2 1,25   

Representativo 3 1,875 x x 

Muito representativo 4 2,5   

Valor de 10%   Somatório                                  9,37 e 8,12 

O interesse científico da BD remete aos séculos passados, quando os viajantes e pesquisadores 
registraram depoimentos valiosos da paisagem original que servem de subsídio a estudos na 
atualidade, de acordo com Marchiori; Noal Filho (2009, p. 11) 

Estudos acadêmicos recentes produziram resultados com diferentes abordagens científicas como os 
de: Maciel Filho (1990); Marchiori (2009); Nascimento (2010; 2012), Robaina, Cristo, Trentin (2011); 
Kilca, Longhi (2011); Boldrini (2013); Silva (2015); Follmann (2012; 2018). Além destes, estudos 
técnicos vinculados a levantamentos de órgãos governamentais como a Secretaria do Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável – SEMA/RS, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e de órgãos não 
governamentais - ONGs como Instituto Curicaca e Fundação Mo´ã mostram componentes da 
paisagem com importância de conotação histórica e ambiental. 

Dentre os estudos de maior aderência, a abordagem da geoconservação foi a pesquisa de Follmann 
(2018), que, através de ferramenta multicritério, identifica atributos geológico/geomorfológico, hídrico 
e biológico da paisagem em Santa Maria e define, dentre as áreas prioritárias de máxima importância 
à conservação: a Sub-bacia hidrográfica do Rio Vacacaí-Mirim, área da Barragem DNOS, Follmann 
(2018, p.208) 

Também na área da BD, a ONG ambientalista Fundação Mo´ã iniciou, em parceria com a Prefeitura 
Municipal de Santa Maria, Secretaria de Meio Ambiente e Educação; Escolas; Associação de 
Moradores do Bairro; ASENA; CORSAN; Comitê de Gerenciamento das Bacias Hidrográficas dos Rios 
Vacacaí e Vacacaí-Mirim e Universidade Federal de Santa Maria, a execução do Projeto “Saúde da 
Água: Lajeado dos Pires”, em três eixos de ações: Educação Ambiental, Resíduos Sólidos e Análise 
Qualiquantitativa da água, para melhoria da qualidade e da hidromorfologia do Lajeado dos Pires, 
afluente do BD.   

Da mesma forma, a BQ desperta interesse de pesquisadores como o estudo científico de Martins 
(2014), que fez análise de perdas de água dos sistemas de captação, tratamento e adução dos 
subsistemas de abastecimento de água e do patrimônio arquitetônico, conforme Antunes (2010), e de 
órgãos de Gestão, Diagnostico Base do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de 
Fafe, Fafe (2014, p. 38)   

O indicador da Gestão remete ao reconhecimento do Poder Público pela aprovação de Políticas 
Públicas e Leis para a conservação ambiental e da água. A BD, sob Gerenciamento do Comitê das 
Bacias Hidrográficas dos Rios Vacacaí e Vacacaí-Mirim, conforme a Lei 10.350/1994 da Política 
Estadual de Recursos Hídricos e a Gestão Ambiental do Município de Santa Maria contemplada no 
Plano Diretor de Ordenamento Urbano de Santa Maria, como Áreas Especiais Naturais: de 
Preservação Permanente e de Conservação.  

A área de altitude superior à cota de cem (100) metros está sob a regulamentação da Lei da Mata 
Atlântica, da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. O modelo de gestão visa promover Santa Maria 
como “Cidade Portal Sul da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica” e o “Projeto Biodiversidade RS” 
define a área do Corredor Ecológico da Quarta Colônia, Santa Maria e Itaara, como área prioritária nº 
1 para conservação no Estado do Rio Grande do Sul (SEMA). 
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O Instituto Brasileiro dos Recursos Naturais (IBAMA), em parceria com Secretaria de Proteção 
Ambiental (SMMA), demostra reconhecimento do valor ecológico, estético, sociocultural e 
complementar da BD, quando propõe a criação de uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável, 
a Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio Vacacaí-Mirim, projeto que foi, posteriormente, esquecido 
pelo Poder Público. Com o reconhecimento e gestão, a BD insere-se como área de conservação de 
interesse Estadual, Federal e Internacional, o que favorece, dessa forma, a classificação de geossítio 
em área legalmente protegida, sendo alternativa ideal para a sua conservação e proteção, segundo 
Lopes; Araujo; Nascimento (2013, p. 64).  

Em termos de instrumentos de planeamento na BQ, consideram-se dois: um de caráter estratégico, 
relacionado com a área florestal - o Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF), e outro de 
caráter regulamentador do Concelho, o Plano Diretor Municipal (PDM), e a Reserva Ecológica Natural 
que protege as margens do Rio Vizela. Segundo o Plano Diretor Municipal (PDM) de Fafe, a BQ na 
Zona de Intervenção Florestal (ZIF) está sob gestão do instrumento que visa promover a gestão 
sustentável de forma planejada.   

Ainda no critério complementar da BD, destacam-se os indicadores da importância 
geológica/geomorfológica dos processos no Rio Vacacaí-Mirim, desde suas nascentes na Vila Etelvina, 
município de Itaara, até o lago do reservatório, percorrendo o relevo de transição do Rebordo do 
Planalto, com rupturas de declive, vales encaixados e vertentes íngremes e, quando chega à lago, 
acomoda-se tranquilamente entre os morros, compondo uma paisagem diferenciada.  

O município de Santa Maria localiza-se na transição, duas unidades morfoestruturais modeladas 
durante o terciário e quaternário que originaram a Depressão Periférica e a Serra Geral, resultantes 
de processos de dissecação fluvial e erosão. SARTORI (2009, pág.39). 

A paisagem fortemente marcada pela dissecação fluvial que, na composição com demais elementos 
da geodiversidade, agrega valor ao Lago da barragem, demonstra uma relação de interdependência 
onde a dinâmica da água do Rio Vacacaí-Mirim escultura uma paisagem única - os “Morros de Santa 
Maria” -conhecidos e descritos por vários viajantes do início do século XX. Da Santa Maria da “Boca 
do Monte”.  

 
A paisagem do município de Santa Maria, marcada pelo contraste entre suaves cochilhas, na 

Depressão Central, e o recortado talude da Serra Geral, com sua densa floresta, ao norte da cidade, 
a paisagem dominante de Santa Maria compõe um patrimônio Natural de valor inestimável, digno do 
maior reconhecimento e proteção Marchiori ; Noal Filho (2009, Pág. 07.) 

 

A BQ no concelho de Fafe, território na transição do Noroeste para o planalto transmontano,  
apresenta características próprias e marcantes do ponto de vista geomorfológico, climático, 
hidrológico, biogeográficas e humanas, dessas duas regiões Costa (2010, p.11) 

A BQ localizada na região do Médio Ave caracteriza-se por um expressivo ambiente de montanha, 
recortado por Vales, geralmente bem encaixados com altitude média de 350 metros, atingindo, em 
alguns pontos, cotas superiores aos 850 metros. (Fafe, p. 5)  

A bacia hidrográfica do Rio Vizela caracteriza-se por uma diversidade de paisagens mais ou menos 
humanizadas, nas quais se podem individualizar múltiplos tipos de habitats.  

Esta diversidade é o resultado, em termos contemporâneos, da existência duma acentuada 
variabilidade geológica, edáfica, climática, hidrológica, geomorfológica e biológica, modelada ainda por 
uma ancestral e intensa ação humana, exercida sobre o meio biofísico. Elemento fundamental da 
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paisagem, a vegetação é um excelente testemunho das condições edafoclimáticas e da ação antrópica 
duma dada região Costa (2010, p.14) 

Com a avaliação do Critério complementar, os elementos geológico e geomorfológico nas BD e BQ 
demonstram importância científica, interesse público na conservação ambiental e das formas e 
processos geológicos e geomorfológicos com valor patrimonial. A BQ obteve uma pontuação menor 
quanto ao interesse científico pelo baixo número de pesquisas científicas.  

Concluindo a avaliação dos Locais de Interesse Hidrológico com a soma dos índices percentuais, 
atribuídos aos critérios Ecológico, Estético, Sociocultural e Complementares, demonstra que as 
Barragens tanto no Brasil como em Portugal, com respectivamente 63,61% e 67,11%, não atingiram o 
valor de 75% para serem consideradas hidrossítios.  No caso do LIH da BD contemplado por vários 
instrumentos legais, com princípios e fundamentos acordados internacionalmente ainda demanda 
melhoria do critério Ecológico nos indicadores da qualidade da água, minimizando, dessa forma, o 
processo de eutrofização e garantindo a biodiversidade aquática. O LIH da BQ necessita da melhora 
do indicativo com leve alteração nas margens do lago e nos critérios complementares que dizem 
respeito a incentivos a estudos e pesquisas para sua melhor divulgação. A BQ possui uma condição 
ecológica melhor que a BD e esta, pelo seu histórico, apresenta maior valor no critério sociocultural. 
Ambos são considerados LIH com potencial ecológico, estético, sociocultural e complementar para 
serem hidrossítios, mas demandam de algumas melhorias para somar 75% do valor necessário para 
receber este estatuto. 

A metodologia de avaliação e classificação de hidrossítios demonstra coerência teórico-
metodológica, apresentando as potencialidades e indicando alguns aspectos a serem melhorados nos 
corpos hídricos, constituindo um instrumento de apoio ao gerenciamento dos recursos hídricos tanto 
no Brasil como em Portugal. 

Financiamento: “O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior – Brasil (Capes) – Código de Financiamento 001”. Estágio Pós Doutorado 
na Universidade do Minho, Campus Azurém, Guimarães, Portugal. 
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ANEXO 05 

 
AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE HIDROSSÍTIO: CASCATA DO TAHITI NO PARQUE 

NACIONAL PENEDA-GERÊS PORTUGAL 

 

Resumo 

Os estudos para a avaliação e classificação dos elementos da geodiversidade para  definir o Geopatrimônio estão 

consolidados internacionalmente para os Geossitios e Geomorfossítios, no entanto, para os Hidrossítios demanda 

de aprofundamento teórico e principalmente metodológico que contemple as especificidades do elemento 

hidrológico. Neste sentido o objetivo do trabalho e avaliar a Cascata do Tahiti localizada no Parque Nacional 

Peneda Geres, Portugal para classifica-la como hidrossítio. A metodologia consiste na coleta de dados em campo 

para a posterior avaliação dos critérios: ecológico, estético, sociocultural e complementares, a avaliação consiste 

no procedimento de atribuir valor aos indicadores que constam da Ficha de Levantamento Hidrológico. De posse 

dos índices percentuais atribuído aos indicadores: qualidade da água, condição hidromorfológica, qualidade 

visual, bens e equipamentos, função de uso da água e, importância: científica, de gestão e, dos elementos da 

geodiversidade, o procedimento para a obtenção do resultado é realizar a soma dos valores, o resultado obtido foi 

de 83% do valor total, definindo assim como Hidrossítio. A metodologia utilizada demostra coerência, já tendo 

sido validada em outros corpos hídricos com características diferenciadas a da Cascata do Tahiti no Rio Arado, 

localizado no Parque Nacional Peneda Gerês, única área protegida desta tipologia em Portugal.  

Palavras chave: Geoatrimônio, Patrimônio Hidrológico, Local Interesse Hidrológico.  

 

INTRODUÇÃO: 

Os estudos para a avaliação dos elementos da geodiversidade com objetivo de definir o Geopatrimônio iniciaram 

na década de noventa e, hoje estão consolidados internacionalmente para os Geossitios e Geomorfossítios, no 

entanto, para os Hidrossítios demanda de aprofundamento teórico e principalmente metodológico que contemple 

as especificidades do elemento hidrológico, que não se distancie ou se sobreponha a abordagem dos demais 

elementos da Geodiversidade e do Patrimônio Hidráulico. Dentre as questão que dificultam a avaliação 
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hidrológica está a complexidade que envolve a dinâmica hídrica, com diferentes abordagens, dentre elas a) a água 

como elemento que se transforma na medida que vai adquirindo as características do meio, alterando suas 

propriedades: físico-químicas, microbiológicas, caracterizando-se como indicador da qualidade ambiental; b) 

como agente que transforma pela dinâmica do fluxo: erosão, transporte e deposição e; c) como elemento que 

estrutura e integra a paisagem.  

 

O elemento hidrológico caracteriza-se pela importância na definição e manutenção da biodiversidade na terra, 

portanto, deve ser reconhecido e valorizado como os demais elementos da geodiversidade. Neste sentido os Locais 

de Interesse Hidrológico (LIH) contemplam corpos hídricos excepcionais pela qualidade ecológica, dinâmica da 

corrente e intervenções antrópicas com potencial para serem classificados como hidrossítios, contemplando 

especificidades hidrológicas e diferenciando-se da abordagem do geopatrimônio e patrimônio hidráulico. 

Considerando o exposto o objetivo do artigo é apresentar o resultado da avaliação do Local de Interesse 

Hidrológico, a Cascata do Tahiti no Rio Arado no Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG) norte de Portugal. 

Para tanto a avaliação para a classificação do hidrossítio baseia-se nos dados coletados em trabalho de campo pela 

Ficha de Levantamento Hidrológico, ferramenta que sistematiza os critérios de valoração: ecológico, estético, 

sociocultural e complementares, com seus respectivos indicadores e classes. Do somatório dos índices percentuais 

das classes o valor deverá somar 75% do valor total para obter o status de hidrossítio ressignificando a necessidade 

da conservação pelo valor patrimonial da água. 

CONSIDERAÇÕES SOBRE AVALIAÇÃO HIDROLÓGICA  

A água sempre esteve próxima a sociedade influenciando na cultura e no ordenamento do território sofrendo 

intervenções antrópicas sem muito cuidado, no atual contexto demanda um novo olhar, com o intuído de 

ressignificar a conservação como um bem de uso comum vital para sobrevivência dos seres vivos na terra. Olhar 

a água, como elemento de valor patrimonial é ler a água em todas as suas dimensões, do ecológico ao social, 

admitir também a ideia de olhar para as margens a partir da água, numa abordagem histórica Peyret (2016 p. 52). 

 

Pela importância do elemento hidrológico há necessidade de estudos e pesquisas que contemplem as 

características específicas do corpo hídrico, sendo contemplados indiretamente pelo Geopatrimônio. Para Simić; 

Gavrilović; Belijo (2010); Rodrigues (2019), há necessidade de maior investigação ao nível dos conceitos e da 

aplicação, embora os fenômenos hidrológicos estivessem de alguma forma presentes no geopatrimônio 

necessitam de estudos específicos separados dos demais.  

 

Os mananciais hídricos pela sua gênese e dinâmica em ambientes lóticos (rios, riachos, quedas de água, 

cachoeiras e cascatas), lênticos (lagos, represas, barragens, nascentes com acúmulos de água) e subterrâneos 

(lençóis freáticos e aquíferos), ocorrem em ambientes complexos, aparece em poucas referências especificas para 

a água, diferente dos estudos do patrimônio geológico e geomorfológico já consolidados na promoção da 

geoconservação com a identificação e valorização dos geossítios e geomorfossítios, com estratégias específicas e 

efetivas.  

 

Dentre as metodologias utilizadas para os elementos da geodiversidade considera-se que: 
A escolha dos critérios para a avaliação é o ponto crucial da pesquisa e a maioria dos critérios propostos por diferentes 

pesquisadores revelam um consenso nas características a serem valorizadas, ou seja, o valor científico/didático/educativo, 
o valor ecológico, o valor cultural, o valor estético, o valor econômico e o valor funcional (OLIVEIRA; PESSOA; 

STEINKE, 2019, p. 33) 

 

E em relação ao Patrimônio Hidrológico: 

O patrimônio hidrológico faz parte, um segmento da diversidade hidrológica de uma área, que entre a abundância 

de outros fenômenos e objetos se destaca por sua importância (valor), que pode ser ecológico, estético e sócio 

cultural. SIMIĆ (2011, p. 17, tradução livre) 
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Propõe-se que da avaliação dos LIH os que obtiverem uma valoração de 75% do total atribuídos aos indicadores 

serão considerados Hidrossítios caracterizando-se como um corpo hídrido excepcional. Deve possuir valor 

ecológico essencial, avaliado através de indicadores: qualidade da água (Acidez da Água/PH, Oxigênio 

Dissolvido/OD, condutividade, biodiversidade aquática, estado trófico da água e condição das margens) e 

condição hidromorfológica (tipologia, transponibilidade, balanço erosão/deposição e forma).  

 

Onde para o critério ecológico atribui-se 65% do valor total da avaliação, sendo que os indicadores da qualidade 

da água recebem 40% e os hidromorfológicos 25% do valor total da avaliação, por considerar a qualidade da água 

como princípio básico do valor patrimonial. Se o critério ecológico que contempla a integridade, biodiversidade 

e sustentabilidade obtiver valoração de pelo menos 40% do valor atribuído deve-se considerar: o critério estético 

como universal, em que a qualidade visual dos corpos hídricos materializa-se pela expressão de seus componentes, 

na forma como se organizam e distribuem, constituindo notável beleza. 

  

O critério estético do corpo hídrico estaria associado às condições de integridade, de conservação, que seriam 

avaliados pela qualidade visual:  das condições do canal e da cobertura da terra no seu entorno. O critério estético 

contempla 10% da avaliação total, sendo 5% para o canal e 5% para a cobertura da terra no entorno do canal.  

 

O critério sociocultural contemplado no processo de avaliação considera que a água pela morfogênese e 

funcionalidade exerce papel de protagonismo e a ação humana interveio para ordenar e aproveitar os recursos 

hídricos moldando a paisagem cultural (Olmo; Muñoz,2010)  

As intervenções e o uso dos recursos hídricos são avaliados como: bens, equipamentos, pelo seu significado 

histórico/cultural e pela função do uso da água que, como componente do ambiente é considerada como direito 

humano fundamental, e ainda pela função do uso da água: se ecológica, social ou econômica. Nesse critério, 

atribui-se 15% do valor total com 7,5% para o significado histórico/cultural e 7,5% para a função de uso. 

 

E o critério complementar compõe com os demais o quarto critério para a avaliação e classificação dos 

Hidrossítios, composto por indicadores que complementam o valor patrimonial avaliado pela importância: 

científica dos corpos hídricos do interesse da comunidade científica por serem relevantes e/ou raros para a 

investigação; da Gestão consideram-se as Normas e Leis de incentivo à conservação, demonstrando o 

reconhecimento do Poder Público na conservação ambiental e/ou da água ou na área de captação e, a importância  

geológica/geomorfológica. Neste atribui-se 10% do valor total com 2,5% para indicador da mportância científica 

e, dos elementos da geodiversidade. Para a gestão 5% demostra o reconhecimento do poder público e da sociedade 

na conservação da água. 

 

A avaliação do corpo hídrico será dada pelos valores atribuídos as cinco classes no intervalo de 0 a 4, sendo que 

zero atribui-se para a pior condição e quatro para a melhor condição, considerando que o princípio do valor 

patrimonial deve ser algo raro e excepcional focado: na qualidade da água, dinâmica da corrente ou nas 

intervenções para apropriação /uso do recurso hídrico.  

 

METODOLOGIA 

A  metodológica para a avaliação e classificação de hidrossítios baseou-se em modelos usados para os elementos 

da geodiversidade (geológica, geomorfológica e hidrológica) considerando,  conjunto de critérios dos Geossítio 

Brilha (2005, p.97); os  critérios para classificação de elementos geomorfológicos Vieira; Figueiró; Cunha (2014, 

p. 183) e, o modelo de identificação e avaliação de sítios para o patrimônio hidrológico Simić; Vanović; Glavonjić 

(2014, p. 23); Oliveira; Pessoa; Steinke (2019, P. 34) 
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Usando-se por base o trabalho dos autores citados e o River Habitat Survey  (RHS), Diretiva do Quadro da Água 

DQA (2000)  que estabelece um sistema integrado de medidas com vista à proteção das águas Pio; Henriques 

(2000, p.04); Medeiros (2013, p.18), considera-se na avaliação hidrológica que o principal critério e o de valor 

(essencial) o ecológico, acrescido dos valores (universais): estético, sociocultural e, valor (complementar) de 

importância: científica, de gestão e da composição com os elementos da geodiversidade.  

 

A coleta de dados do LIH for realizado por trabalho de campo no período de Estágio de Pós-Doutoramento junto 

ao Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade  - CECS, do Programa de Pós Graduação em Geografia da 

Universidade do Minho, Campus Azurém,  sob a supervisão do Pesquisador Prof. Dr. Francisco da Silva Costa.  

 

A metodologia da avaliação estruturada em quatro critérios: ecológico, estético, sociocultural e complementar, 

com seus respectivos indicadores e classes foram sistematizados na “Ficha de Levantamento Hidrológico”, 

validada para diferentes corpos hídricos.  

 

A escolha do LIH a ser avaliado foi motivada pela necessidade de averiguar a resposta da metodologia em um 

corpo hídrico de uma Área Protegida, optou-se  pela Cascata do Tahiti localizada no Parque Nacional Peneda-

Gerês (PNPG), dentre as existentes no Parque pela facilidade de acesso e pela excepcionalidade dos seus atributos 

de qualidade e dinâmica hídrica. 

 

Definido o LIH e de posse da ferramenta para a coleta de dados “Ficha de Levantamento Hidrológico” realizou-

se o trabalho de Campo no dia 22 de julho de 2020 na estação do verão europeu. De posse dos dados o próximo 

passo foi realizar o soma dos valores atribuídos e verificar se o LIH atinge o valor para receber o status de 

hidrossítios. 

 

Para receber o status de Hidrossítio o somatório das classes da Ficha de Levantamento Hidrológico deverá ser 

no mínimo 75%, se atingir valores menores poderá demonstrar potencial ou não para hidrossítio conforme segue. 

Somatório em % Local Interesse Hidrológico 
Até 50% Não apresenta potencial para hidrossítio 

De 51% a 74% Apresenta potencial desde que melhore indicadores negativos 

Valor 75% Considerado hidrossítio 

 Com o procedimento concluído espera-se que a Cascata do Tahiti obtenha valor suficiente para ser considerada 

como Hidrossítio, demonstrando coerência teórico metodológica e assim permita validar a metodologia de 

avaliação e classificação de hidrossítios contribuindo para suprir a lacuna de estudos específicos para o elemento 

hidrológico da Geodiversidade. 

 

RESULTADOS 

AVALIAÇÃO DO LOCAL DE INTERESSE HIDROLÓGICO: CASCATA DO TAHITI  

O corpo hídrico definido como Local de Interesse Hidrológico localiza-se no Parque Nacional Peneda-Gerês 

(PNPG), a noroeste de Portugal na fronteira com Espanha. O Parque foi instituído em 11 de outubro de 1970 pelo 

Decreto-Lei n.º 18/71 de 8 de Maio de 1971, a primeira área protegida de Portugal e a única com a classificação 

de Parque Nacional. Com 71 000 hectares, sendo 22.000 de propriedades privadas Peixoto; Alves (2009, p. 266); 

Peixoto (2008, p.9)  

A área do PNPG abrange 22 freguesias distribuídas pelos concelhos de: Arcos de Valdevez, Melgaço, 

Montalegre, Ponte da Barca e Terras de Bouro rodrigues (2015, p. 23). O Parque forma um conjunto com o parque 
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natural espanhol da Baixa Limia - Serra do Xurés,  desde 1997, o Parque Transfronteiriço Gerês-Xurés e a Reserva 

da Biosfera com o mesmo nome ICNF (2020, p. 03) O plano de Manejo foi aprovado em 2011 pela Resolução do 

Conselho de Ministros nº 11- A/2011 (ICNF, p.04). Abrange os distritos de Braga (concelho de Terras de Bouro), 

Viana do Castelo (concelho de Melgaço, Arcos de Valdevez e Ponte da Barca) e Vila Real (concelho de 

Montalegre).  

Estende-se desde o planalto de Castro de Laboreiro (norte) até ao da Mourela (leste) e incluí uma vasta área das 

serras da Peneda, do Soajo, Amarela e do Gerês. Onde se encontram alguns dos pontos mais altos de Portugal 

Continental Rodrigues Região montanhosa acidentada, de grande amplitude altimétrica, ultrapassando os 1500 

metros em Nevosa, na Serra do Gerês. (2015, p. 23 e 32). 

A água é um elemento dominante que se apresenta constantemente na Peneda-Gerês. No território do parque 

existem duas principais bacias hidrográficas, a do Rio Lima e a do Rio Cávado. Através da construção de seis 

barragens (Alto Lindoso, Touvedo, Vilarinho das Furnas, Caniçada, Salamonde e Paradela) é possível o 

aproveitamento hidrelétrico dando assim utilidade às grandes potencialidades dos inúmeros cursos de água da 

área Rodrigues (2015, p. 32) 

A área do Parque Nacional da Peneda- Gerês possui paisagem de montanhas escarpadas, corpos hídricos com 

lagos, rios, cascatas, cobertura vegetal diversificada e Aldeias pitorescas constituindo-se em um dos local mais 

bonito de Portugal ICNB/PNPG. (2013). Um dos aspectos que distingue o Parque Nacional da Peneda-Gerês de 

outras áreas protegidas em Portugal é o da existência de uma zona núcleo de habitats naturais não fragmentados 

com mais de 10 000 ha, que compreende toda a parte alta da Serra do Geres MAOTDR (2008, p.115) 

 

Segundo o Plano de Ordenamento Territorial existem as Área de proteção total, proteção parcial de tipo I, e as 

de proteção parcial de tipo II, definindo diferentes tipos de usos com diferentes níveis de proteção ICNB/PNPG 

(2013, p.4), numa proposta de gestão semelhantes a dos  Parques do Brasil.  

 

A área do Parque Nacional da Peneda- Gerês possui paisagem de montanhas escarpadas, com Vales e uma 

densa rede hidrográfica (parte das bacias dos rios Minho, Lima e, Cávado) atravessam e retalham este território 

alimentada por chuvas abundantes e regulares.  

 

Nesta geomorfologia com formas abruptas com rupturas os rios caracterizam-se pelo leito irregular com declives 

acentuados característico de quedas d’água dom diferentes formas, dentre elas a de cascatas como a do Tahiti no 

Rio Arado, afluente do Rio Fafião que pelas suas características naturais, foi escolhida para validar da 

Metodologia de Avaliação e Classificação de Hidrossítios. 

 

 De posse dos dados de Campo “Ficha de Levantamento Hidrológico” efetuando-se o somatório dos valores 

obteve-se os seguintes resultados: 

 

                          

 

                FICHA DE LEVANTAMENTO HIDROLÓGICO 

 

 

 

Nome..Cascata do Tahiti no Geres (Varzea).                                                               

Localização: Parque Nacional Peneda Gerês, Rio Arado  

Referência: 150 m à Jusante da Ponte do Rio Arado. 

Corpo Hídrico:  (  ) nascente (x ) segmento rio (  ) lago: (  ) natural  (  ) artificial  (  ) aquífero 

Regime Fluxo Dominante: (  ) laminar  (x  ) turbulento 



  
Programa Institucional de Internacionalização 

Capes PrInt 
  

 

 
54 

 

Fenômeno hídrico: 

(  ) surgência (x  ) queda d’água: cachoeira, cascata (  ) redemoinho  (  ) sumidor  

Outros.......................................................................................................................................... 

Intervenção para Uso Água: 

Barramento:  (  ) abastecimento (  ) energia (  ) paisagismo lazer/recreação  

Roda d´água: (  ) energia (  ) abastecimento  

Outros: 

............................................................................................................................. ....................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITÉRIO ECOLÓGICO - 

INDICADORES                   

CLASSES Valor 

65% 

CT 

 

 

 

 

QUALIDADE  

(40%) 

 

 

PH – ACIDEZ ÁGUA 

  (4%) 
  

 

Muito Ruim 0 0   

Ruim 1 1   

Razoável 2 2   

Bom 3 3   

Excelente 4 4 x  

 

 
OXIGÊNIO 

DISSOLVIDO 

 (4%) 

Muito Ruim 0 0   

Ruim 1 1   

Razoável 2 2   

Bom  3 3   

Excelente 4 4 x  

 
CONDUTIVIDADE 

 (4%) 

Muito Ruim 0 0   

Ruim 1 1   

Razoável 2 2   

Bom  3 3   

Excelente 4 4 x  

 

ESTADO TRÓFICO 

DA ÁGUA 

 (10%) 

Alto acúmulo  0 0   

Muito acúmulo 1 2,50   

Médio  2 5   

Pouco acúmulo 3 7,50   

Sem acúmulo  4 10 x  

BIODIVERSIDADE 

AQUÁTICA (10%) 

Sem vida 0 0   

Poucas espécies 1 2,50   

Diversas espécies 2 5 x  

Muitas espécies 3 7,50   

Abundância 
espécies 

4 10   

CONDIÇÃO DAS 

MARGENS  
(8%) 

Sem vegetação 0 0   

Forte alteração 1 2   

Fragmentada 2 4   

Leve alteração 3 6 X  

Natural  4 8   

 

 

 

CONDIÇÃO  

HIDROMORF

OLÓGICA 

 

(25%) 

 

 

 
TIPOLOGIA 

 (2,5%) 

 

Barragem 0 0   

Enrocamento 1 0,625   

Soleira/lajeado 2 1,25   

Pequeno controle 3 1,875   

Sem obstáculo 4 2,5 x  

 

TRANSPONIBILIDAD
E  

ESCOAMENTO  

(7,5%) 

Albufeira/Lago 0 0   

Regolfo/barramen
to 

1 1,875   

C/Queda D’água 2 3,75   

S/Queda D’água 3 5,625   
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 Sem interferência 4 7,5 x  

 

BALANÇO EROSÃO/ 

DEPOSIÇÃO (7,5%) 

Alterado 0 0   

Forte 

desequilíbrio 

1 1,875   

Desequilibrado 2 3,75   

Leve alteração 3 5,625   

Equilibrado 4 7,5 x  

FORMA  

(7,5%) 

Sem expressão 0 0   

Pouco perceptível 1 1,875   

Expressiva 2 3,75   

Muito Expressiva 3 5,625   

Dominante 4 7,5 X 58 

CRITÉRIO ESTÉTICO – INDICADORES  CLASSES Valor 10 

% 

 

 

 

 

 

QUALIDADE 

VISUAL  

(10%) 

 

CANAL 

 (5%) 
 

Degradado 0 0   

Grande alteração 1 1,25   

Alterado 2 2,5   

Leve alteração 3 3,75   

Natural  4 5 x  

 

COBERTURA DA 

TERRA 
ENTORNO 

 (5%) 

Degradada 0 0   

Desqualificada 1 1,25   

Leve Alteração 

Urbano 

2 2,5   

Leve Alteração 

Rural 

3 3,75 x  

Natural 4 5  8,75 

CRITÉRIO SÓCIOCULTURAL – 

INDICADORES  

CLASSES Valor 15 

% 

 

 

BENS 

EQUIPAMENT

O 

(15%) 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNIFICADO 

HISTÓRICO 
CULTURAL  

(7,5%) 

Sem relevância 0 0 x  

Pouca relevância 1 1,875   

Média Relevância 2 3,75   

Importante 3 5,625   

Grande relevância  4 7,5   

FUNÇÃO 

NATURAL/SOCIAL  
(7,5) 

Econômica 0 0   

Histórico/Cultural 1 1,875   

Hidrogeomorfoló
gica 

2 3,75   

Ecológica 3 5,625   

Eco Social 4 7,5 x 7,5 

CRITÉRIO COMPLEMENTAR - 

INDICADORES 

CLASSES Valor 

10% 

 

 

CIENTÍFICO  

(2,5%) 

 

 

IMPORTÂNCIA 

CIENTÍFICA  
 (2,5%) 

Nenhuma  0 0   

Pouca 1 0,625   

Média  2 1,25 x  

Alta 3 1,875   

Elevada  4 2,5   

 

 GESTÃO  

(5%) 

 

NORMAS PARA A 

CONSERVAÇÃO 
(5%) 

Nenhuma 0 0   

Para outros fins 1 1,25   

Para o entorno  2 2,5   

Para a Sub-Bacia 3 3,75   

Específica para 

água 

4 5 x  
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Fonte: Foleto; Costa (2020) 

AVALIAÇÃO DA CASCATA DO TAHITI NO GERÊS: 

 

Dentre os Locais de Interesse Hidrológico (LIH) destacam-se as quedas d’água que caracterizadas 
por diversas terminologias de caráter cultural e regional como: cachoeira, cascata, volume de água em 
queda causada pela ruptura de declive no trajeto de uma corrente fluvial. Cascata – Queda de água 
em vário degraus com níveis diferentes de altura, como que em escadaria. 

 
Com a escolha do LIH a ser avaliado foi realizado o trabalho de campo para a obtenção dos dados 

da “Ficha de Levantamento Hidrológico” segue abaixo, ao final os valores atribuídos foram ponderados 
de acordo com o valor percentual das classes dos indicadores e critérios, obtendo-se assim o valor do 
LIH para a classificação. 

 

O Local de Interesse Hidrológico (LIH) previamente inventariado apresenta excepcionalidade quanto 
a qualidade da água, dinâmica hídrica e intervenções antrópicas com potencial para receber o status 
de hidrossítio.  

 
E hidrossítio o corpo hídrico de valor: ecológico (qualidade da água, características 

hidromorfológicas); estético (qualidade visual); sociocultural (bens, equipamentos e função de uso da 
água) e complementar (pela importância científica, de gestão e da estrutura e formas da geomorfologia 
fluvial) que irá compor o patrimônio hidrológico de um determinado território. 

 
O trabalho de campo para a avaliação do LIH foi realizado no dia 22 de julho de 2020, na estação do 

verão, período em que o PNPG é muito procurado por visitantes para usufruírem das quedas d’água 
e das praias fluviais. Dentre as Cascatas uma das mais visitadas é a do Tahiti na localidade de Terras 
do Bouro no Rio Arado, da ponte há um acesso até a margem do Rio, o leito irregular com acúmulo de 
grandes blocos de rocha em diferentes patamares altimétricos possibilitam o deslocamento do fluxo 
em quedas d’água com vazão diferenciada e o acúmulo formando piscinas naturais ao longo do leito. 
A final da maior queda encontra-se a maior piscina natural com águas transparentes rodeada de areia. 
O fluxo turbulento das água segue se adaptando a estrutura rochosa, formando vários lagos de águas 
calmas e totalmente transparentes ou em quedas d’água tipo cachoeiras com diferentes vazão e  níveis 
de altitude. 

 
Como resultado da avaliação a qualidade da água foi considerada excelente estar  uma Área 

Protegida, da mesma forma na análise do estado trófico não se percebe sedimento em suspenção e, 
a biodiversidade é composta por diversas espécies de peixes de pequeno porte concentrados nas 
piscinas naturais que se formam no leito do rio, facilmente visualizados. A cobertura das margens do 
leito do Rio Arado apresenta leve alteração decorrente das trilhas de acesso aos locais de banho. 

 

 

GEOLÓGICO 

GEOMORFOL

ÓGICO 

 (2,5%) 

PROCESSOS 

ESTRUTURAIS 

ESCULTURAIS  

(2,5%) 

Nada 

representativo 

0 0   

Pouco 

representativo 

1 0,625   

Relativamente  2 1,25   

Representativo 3 1,875   

Muito 

representativo 

4 2,5 x 8,75 

  100% TOTAL         83% 
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Dentre os indicadores hidromorfológicas o fluxo caracteriza por turbulentos nas quedas d’água e 
laminar nas piscinas, sem nenhuma interferência antrópica, com transponibilidade aos obstáculos 
naturais impostos pelos blocos de rochas no leito do rio, o balanço de erosão deposição encontra-se 
equilibrado de acordo com as rochas graníticas com baixa solubilidade e erosão.  

 
A forma que apresenta o fluxo da corrente é dominante de quedas d’água em cascata, formando um 

cenário de qualidade ambiental de valor estético excepcional e raro. Conforme pode ser visualizado 
nas fotos a seguir: 

 
Fonte: Trabalho de Campo  22/07/2020 

 

O canal apresenta características naturais em seu leito e a cobertura da terra no entorno foi avaliado como 

levemente alterado por apresentar alguns exemplares de espécies de pinheiros exóticos a região, considerando 

que:  

 

Dos habitats mais característicos destacam-se o carvalhal, os bosques ripícolas, as turfeiras e matos húmidos, 

habitats raros e vulneráveis que se desenvolvem em solos encharcados, e os matos secos que ocupam uma extensa 

parte deste território. Para a biodiversidade e para a riqueza paisagística do PNPG contribuem também os habitats 

seminaturais, como os pinhais de pinheiro-silvestre, os lameiros e os prados de montanha. Aqui a vegetação é 

também natural mas foi já transformada pelo Homem. (ICNF, p. 09) 

Pela localização geográfica, o Parque Nacional da Peneda-Gerês sofre influência dos climas atlântico, 

mediterrâneo econtinental o que permite o aparecimento de plantas adaptadas às mais diversas condições 

climáticas. Caracteriza-se assim por uma enorme diversidade botânica, possuindo várias espécies endémicas e 

outras de elevado valor para a conservação da natureza. (ICNF, p. 08) 
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No critério sociocultural há duas pequenas construções de aproximadamente dois metro quadrados, na margem 

direta, supondo ser uma antiga estrutura para o abrigo para equipamento de captação da água, mas sem nenhuma 

importância histórica ou cultural de valor patrimonial. A função caracteriza-se como ecosocial de manutenção da 

biodiversidade aquática e de uso para lazer, sendo que a Cascata do Tahiti no Gerês é a mais conhecida dentro do 

Parque e divulgada por agências e site de turismo em Portugal.  

 

Na avaliação do critério complementar de importância cientifica, de gestão e da composição com os elementos 

da geodiversidade o destaque fica por conta da importância da composição geológica e geomorfológica do Parque, 

com estudos científicos e da gestão da área Protegida da tipologia de Parque Nacional.    

 

O PNPG localiza-se numa região montanhosa acidentada, com cotas geralmente acima dos 700 m, chegando 

aos 1. 545 m em Nevosa (Serra do Gerês). O predomínio das rochas graníticas confere às serras um relevo 

vigoroso e um caráter desnudado assumindo as mais diversas formas: penhas, pias, blocos, bolas graníticas.  

Outro aspecto geológico importante prende-se com a presença de formas glaciárias (vales em U, moreias, circos 

glaciários, rochas aborregadas) que testemunham importantes variações climáticas ocorridas no passado. Vales e 

corgas albergam uma densa rede hidrográfica (parte das bacias dos rios Minho, Lima e, Cávado) alimentada por 

chuvas abundantes e regulares. Em termos climáticos, esta área sofre a influência atlântica (predominante), 

mediterrânica e continental apresentando variações consoante nos deslocamos para o interior ou em altitude. ICNF 

(2020, p. 06) 

 

Nas áreas de entorno na zona de ocupação do Parque os núcleos populacionais surgem associados às áreas mais 

aplanadas, com boa exposição solar e próximos aos rios, as construções típicas da região erguem-se sobre os 

afloramentos rochosos, cedendo as áreas de solos férteis para os cultivos agrícolas, e essas construções juntamente 

com as estruturas de valor cultural agregam  ao valor natural. (ICNF, p. 18) 

 

Concluindo , de posse dos resultados da Ficha de Levantamento Hidrológico e da análise realizada no trabalho 

de campo constata-se que a Metodologia da Avaliação e Classificação de Hidrossítios demonstra estar adequada 

a finalidade, considerando que um Local de Interesse Hidrológico poderá ser considerado hidrossítio se obtiver 

mais de 75% do valor da Avaliação e no caso considerando as Critérios Ecológico, Estético, Sociocultural e 

Complementar a Cascata do Tahiti no Gerês obteve 83% do valor da avaliação, portando é considerada Hidrossítio 

a ser incorporado ao Patrimônio Hidrológico de Portugal. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os hidrossítios são corpos hídricos de valor patrimonial pela qualidade e dinâmica da água bem como as 

intervenções antrópicas para seu uso, segundo critérios ecológicos, estéticos, socioculturais e complementares e, 

para isso, devem ser priorizados nas políticas de conservação. No trabalho de campo pode-se constatar grande 

circulação de turistas na Cascara do Tahiti, sem nenhum controle de acesso a cascata, somente placas indicando 

o cuidado de acidentes com queda. 

 

Percebe-se alterações das margens geradas  pelas trilhas de passagem dos turista para ter acesso ao cursos de 

água, queda d’água e piscinas naturais, que no período de verão registam grande aglomeração de visitantes em 

determinados corpos hídricos e, que podem desencadear processo de degradação do local e nas proximidades é 

fundamental regulamentar esta prática através do controle de acesso, definindo os locais, as épocas do ano e as 

capacidades de carga recomendadas para o local. 
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O Hidrossítio poderá potencializar o geoturismo associado a práticas e programas interpretativos para a 

valorização ambiental e sócio cultural, sendo uma oportunidade importante para o desenvolvimento sustentável 

do território, em harmonia com os princípios fundamentais da conservação da geodiversidade e da biodiversidade.  
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Este conceito, surgiu no seguimento da visão cultural - reúne dezenas de obras de arte distribuídas 
pelas diferentes rotas – foi proposta pelo Sr. Paulo Cunha e Silva, falecido em Novembro de 2015, era 
vereador da Cultura da autarquia.  
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APÊNDICE TÉCNICO 
 

 

Dentre as atividades destacam-se as Reuniões Técnicas, algumas presenciais outras por 
videoconferência, Visitas Técnicas e Trabalhos de Campo que contribuíram diretamente para a 
elaboração da Proposta de Avaliação e Classificação de Hidrossítios. 
 
Reunião Técnica com o Prof. Dr. Antônio Vieira do Grupo do Centro de Estudos de Comunicação e 
Sociedade - CECS, do Departamento de Geografia da Universidade do Minho, Campus Azurém, com 
objetivo de esclarecer questões para o encaminhamento dos estudos. Prof. Vieira é um dos 
precursores e referências na temática da Geoconservação, definiu a “Metodologia de avaliação do 
património geomorfológico: aplicação à Serra de Montemuro (Portugal)”, na Pauta: se havia 
necessidade de uma metodologia específica para o elemento hidrológico e, se sim, quais indicadores 
deveriam ser considerados na avaliação que não se sobrepunham à metodologia dos geomorfossítios? 
Como resultado da reunião, foram elucidadas as seguintes questões: a importância de propor uma 
metodologia que contemplasse as especificidades do elemento hidrológico para além da abordagem 
da geomorfologia fluvial, neste sentido, definiu-se que a hidrologia deveria fundamentar a definição 
dos indicadores a serem avaliados na valoração de Hidrossítios.  
 
Reunião técnica com a investigadora Drª. Fernanda Maria Follmann de Pós-Doutorado da Faculdade 

de Ciências e Tecnologia/Departamento de Ciências da Vida/FCTUC – da Universidade de Coimbra, 
considerando a experiência da investigadora na identificação para medir, contabilizar e avaliar serviços 
de ecossistema. Ela participa no âmbito do Projeto “A Multifuncionalidade da Floresta – Potencialidade 
e Valorização dos Bens e Serviços dos Ecossistemas Florestais em Portugal” MultiForest - Ref.ª 
PDR2020-20.2.3-FEADER-045931) do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural, através 
do Acordo de Parceria Portugal 2020. A pauta: indicadores para avaliação ecológica da água, a 
relevância de indicadores da qualidade e hidromorfológicos na perspectiva ecossistêmica, sendo 
definido que esses seriam os de maior relevância na definição de um hidrossítio. 
Ainda cabe registrar como atividade complementar: dia três de junho por videoconferência, a palestra 
sobre “A Gestão dos Recursos Hídricos no Brasil”, em que foram apresentados os principais 
instrumentos e o contexto do gerenciamento dos recursos hídricos no Brasil, a qual proferida para 
alunos da disciplina de Hidrologia do 2º. Ano - nos Cursos de: Geografia e Planejamento e Proteção 
Civil e Gestão do Território, da Universidade do Minho, sob responsabilidade do Prof. Francisco da 
silva Costa.  
 
No dia 10 de julho, houve a participação “Bairro C – Conferência “C (Sê) Guimarães – uma Visão de 
Futuro” no Instituto de Design de Guimarães, promovida pelo Conselho de Guimarães e parceiros com 
o objetivo de reinterpretar o território abrangido pela Zona do Couro, com intervenções do Prof. Dr. 
Antônio Cunha e Prof. Dr. Ivo Oliveira, da UMinho. A estratégia de desenvolvimento ressalta a 
importância do Ribeira do Couro como protagonista no resgate histórico/cultural pelo Patrimônio 
Hidráulico do Sítio da Fábrica de Curtumes da Ramada de Antônio Martines Ribeiro da Silva.  
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Fonte: audiência Pública “Bairro C Conselho” Guimarães (2020) 

 

As reuniões técnicas, presenciais e por videoconferências foram importantes no início do projeto e 
no período da definição da valoração dos critérios e indicadores. 
 
VISITAS TÉCNICAS: 

 
No início do estágio de Pós Doutoramento, foram realizadas visitas técnicas ao “Pavilhão da Água” e 
ao “Jardim da Água” sob Gestão da Águas do Porto, com objetivo de conhecer e obter informações 
sobre o trabalho reconhecido internacionalmente como referência na temática da água.  
 
O Pavilhão da água destaca-se no cenário da cidade, com um prédio projetado pelo arquiteto 
Alexandre Burmester, que, através do consórcio com a Faculdade e Fábrica do Centro de Ciência 
Viva de Aveiro, ganhou novas áreas e novos conteúdos inovando na educação ambiental.  
 A Visita técnica ao “Pavilhão da Água”, no Parque da Cidade Porto, possibilitou conhecer algo 
inovador em experiências científicas na temática hídrica, com exposição, auditório e loja, fotos a 
seguir, os visitantes são convidados a participar ativamente em diversas experiências científicas, com 
finalidade de fornecer educação embiental através de experimentos participativos.  
 
Com o desafio de definir os “Locais de Interesse Hidrológico” que poderão compor com os 
Hidrossítios o Patrimônio Hidrológico de um território, a visita propiciou conhecer um exemplo a ser 
divulgado e construído em outros territórios para educação ambiental. 
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Fonte: Visita Técnica Pavilhão da Água, Porto (2020) 

 
Como resultado da Visita técnica, além de vivenciar experiências inéditas, optamos por registrá-la 
em uma apresentação em Power Point, “Visita Pavilhão da Água”, para ser utilizada como material 
didático em sala de aula e como material de divulgação de um modelo de equipamento a ser 
construído em Territórios do Geoparque da Quarta Colônia e na Sede do Centro de Educação e 
Pesquisas Ambientais da Reserva Particular do Patrimônio Natural da Fundação Mo´ã, que permite 
aos convidados participar ativamente em diversas experiências científicas, com finalidade de fornecer 
educação ambiental através de experimentos participativos para ressignificar a importância da água. 
(Anexo 06) 
 
No dia 10 de março, a Visita Técnica foi ao Parque de Nova Sintra no “Jardim da Água”, na cidade 
do Porto, com objetivo de conhecer um espaço inédito de valoração de bens e equipamentos para 
uso da água como chafarizes, fontes, bombas d’água e dutos do Patrimônio Hidráulico da Cidade do 
Porto. O jardim consiste em propriedade adquirida pela Câmara Municipal do Porto em 1932, 
transformada em Parque, com espaço verde, jardins e mata, com vista para o Rio Douro. No seu 
interior, é possível contemplar diferentes fontes e chafarizes, de diferentes períodos da história, que 
foram retirados da cidade do Porto no período da construção da rede de distribuição da água, fotos 
a seguir. Com programação mensal de educação ambiental, na entrada do Parque, o Brasão da 
Fonte de São Domingos de 1849 aparece em destaque, enquanto que se deslocando pelos caminhos 
em meio a jardins e matas aparecem equipamentos utilizados para a distribuição da água, 
salientando-se as seguintes fontes: do Ribeirinhos-1790; Arca de Santo Isidro; Fonte da Feira dos 
Carneiros ou Chafariz de Camões; Fonte da Fontinha -1866 dentre outras.  
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Fonte: Visita Técnica Jardim da Água, Porto  (2020) 

 
Como principal contribuição da visita, houve o entendimento da abordagem dos conceitos Patrimônio 
Hidráulico vinculado aos fundamentos do Patrimônio Cultural e do Patrimônio Hidrológico vinculado 
ao Patrimônio Natural. Da mesma forma como resultado da Visita Técnica foi elaborada uma 
apresentação em Power Point, “Jardim da Água”, para ser utilizada como material didático e de 
divulgação de espaços de valoração hidrológica, que podem ser incorporados ao Patrimônio 
Hidrológico de um território, servindo como inspiração para novos espaços de educação nos 
Territórios dos Geoparques propostos pela UFSM.  (Anexo 06) 
 
A Visita técnica ao Laboratório da Paisagem no dia seis de julho com o representante do Laboratório 
de Geografia, teve como objetivo conhecer o espaço Físico do Laboratório e os Projetos 
desenvolvidos principalmente no Rio Selho, “Inventariação e avaliação ambiental de obstáculos no 
Rio Selho para a decisão de remoção e valorização da linha de água” com objetivo de verificar 
indicadores físico-químicos e Hidromorfológicos utilizados na proposta metodológica de Avaliação e 
Classificação de Hidrossítios.  
 
Além desses propósitos, a visita técnica objetivou a retomada das tratativas para a Organização de 
evento transnacional entre Guimarães, Laboratório da Paisagem, Grupo de Pesquisa PANGEA 
Patrimônio Natural – Geoconservação – Gestão da Água, Brasil. O evento de sensibilização e 
educação ambiental sobre a temática da água ocorrerá simultaneamente em duas escalas territoriais: 
a cidade de Guimarães e a cidade de Nova Esperança do Sul Estado do Rio Grande do Sul no 
Brasil. ”GLOBAL ACTION DAY FOR WATER – UM SÓ OCEANO” com data a ser definida. 
 
TRABALHOS DE CAMPO: 
 
Os trabalhos de campo só foram possíveis pela mudança de status em Portugal para “Situação de 



  
Programa Institucional de Internacionalização 

Capes PrInt 
  

 

 
82 

 

Calamidade”, que flexibilizou as restrições e permitiu a mobilidade. Além disso, deu-se a parceria 
com o Prof. Francisco, supervisor do Estágio, que, gentilmente, disponibilizou seu carro particular 
para que pudéssemos, com os cuidados e distanciamento necessário, ter segurança para a 
realização dos trabalhos em sítios mais distantes. Os trabalhos foram realizados nos meses de maio, 
junho e julho de 2020 nos Rios Selho, Vizela, Ave, Arado e Ribeira de Loriga.  
 
Iniciamos os trabalho de campo no dia 19 de abril, ainda impossibilitados de circular entre os 
Concelhos no período de “Situação de Calamidade”. O primeiro trabalho de campo no Ribeira 
Costa/Couro na Rua São Francisco - Largo São Francisco no sítio da Fábrica de Curtumes da 
Ramada de Antônio Martines Ribeiro da Silva, foi feito com objetivo de analisar o Patrimônio 
Hidráulico, a infraestrutura de intervenção antrópica para o uso da água na antiga fábrica, na 
perspectiva que pudéssemos elencar indicadores para a valoração do critério sociocultural para 
compor a metodologia de avaliação e valoração hidrológica. 
 

 
Fonte: Trabalho de Campo Ribeira Costa/Couro na Rua são Francisco, Guimarães (2020) 

 

No Trabalho de Campo do dia 16 de maio, tínhamos como objetivo visitar quatro segmentos no Rio 
Selho e um no Rio Ave para a análise e interpretação hídrica, visando propor indicadores que 
contemplassem a avaliação da qualidade, características hidromorfológicas e de intervenções 
antrópicas para uso da água no Rio Selho – Parque de Roldes, Varandas,  Moinhos e Aldão e um no 
Rio Ave no Parque Insa–Ponte na Caldas das Aipas, que possibilitassem a Avaliação hidrológica de 
um corpo hídrico e aferisse valor patrimonial. 
 
No trabalho de campo dia 23 de maio, foram visitados mais quatro segmentos do Rio Selho, em 
conjunto com Discentes do Programa de Pós-Graduação em Geografia/UMinho orientandos do Prof. 
Francisco, com o propósito de ampliar a perspectiva da análise e interpretação hidrológica para definir 
indicadores e classes para classificação de Hidrossítios. Como resultado, tivemos a definição dos 
indicadores e classes do Critério Ecológico, a qualidade da água deverá ser um pré-requisito do LIH 
para receber status de Hidrossítio, posteriormente, serão avaliados outros critérios como o estético, 
sociocultural e, complementares onde o arranjo com os demais elementos geomorfológicos e 
geológicos deverá ser considerado. 
  
No dia 29 de maio, o Trabalho de campo para a coleta dos dados nos Locais de Interesse Hidrológico 
foi realizado com o intento de validar a “Ficha de Levantamento Hidrológico” com critérios, 
indicadores, classes e índices percentuais. Os dois segmentos selecionados no Rio Selho foram 
Parque de Roldes (PR) local da execução do PRIOS, fotos a seguir. 
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Fonte: Trabalho de Campo Parque de Roldes no Rio Selho, Guimarães  (2020) 

 
O segmento do Rio Selho definido como Aldão localiza-se a jusante do Parque de Roldes, usando 
como referência a Ponte do Aldão, a avaliação foi realizada à montante até o Moinho. As fotos a 
seguir mostram, na sequência, o canal para aproveitamento no moinho, segmento do canal com 
margens muradas e leito com obstáculos naturais, bem como o canal com desvio de água para a 
hospedaria local e a ponte do Aldão. 

 
Fonte: Trabalho de Campo segmento Aldão no Rio Selho, Guimarães (2020) 

 
Os LIH apresentam qualidade da água, características hidromorfológicas, dinâmica e intervenções 
para uso, sem muitas discrepâncias e no mesmo rio, com características geográficas semelhantes, 
localizados na transição de uso urbano e rural com intervenções antrópicas para o uso da água. 
Nesses dois pontos, a metodologia proposta demonstra coerência entre a realidade no campo e a 
teoria. Os LIH não são considerados Hidrossítios por não atingir 75% do valor total dos indicadores.  
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No dia 30 de junho, as atividades de trabalho de campo previstas para o Estágio de pós-doutoramento 
tiveram como objetivo a coleta de dados da “Ficha de Levantamento Hidrológico” na Barragem da 
Queimadela em Fafe, distrito de Braga, Portugal, para comparar os dados na Barragem do DNOS no 
município de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil, a fim de validar a metodologia de Avaliação e 
Classificação de Hidrossítios em dois Locais de Interesse Hidrológico submetido a intervenção 
antrópica para uso da água, com  geografia e legislações de países diferentes.  
 

 
Fonte: Trabalho de Campo Barragem de Queimadela, Fafe, Braga (2020) 

 
No mesmo dia também, foi realizado o levantamento de dados na Hidrelétrica de Santa Rita no Rio 
Vizela, Fafe, com o objetivo de verificar como os indicadores e classes de “Ficha de Levantamento 
Hidrológico” respondem a diferentes contextos hídricos. Observamos que, nesse local, há valoração 
sociocultural elevada, inclusive com a presença do Museu da Água.   
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Fonte: Trabalho de Campo Hidrelétrica Santa Rita, Fafe, Braga  (2020) 

 
No dia 03 de julho, ocorreu uma Visita técnica ao Laboratório da Paisagem/LP e um Trabalho de 
campo no Rio Selho da Ponte Medieval Pisca a montante até a Ponte da Rodovia Municipal para a 
aplicação da “Ficha de Levantamento Hidrológico” na mesma perspectiva de validar os indicadores 
ecológicos, estéticos, socioculturais e complementares para a Avaliação e Classificação de 
Hidrossítios. 
 

 
Fonte: Trabalho de Campo Laboratório Paisagem – Rio Selho, Guimarães (2020) 

 
O Trabalho de campo do dia 08 de julho aconteceu com equipe do Projeto “Inventariação e avaliação 
ambiental de obstáculos no Rio Selho para a decisão de remoção e valorização da linha de água” , 
que é coordenado pelo Laboratório da Paisagem e Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade 
pertencente à Universidade do Minho. O objetivo foi validar os valores atribuídos à condição 



  
Programa Institucional de Internacionalização 

Capes PrInt 
  

 

 
86 

 

hidromorfológica em quatro pontos do Rio Selho: dinâmica hídrica, tipologia, transponibilidade e 
forma, a relação de erosão /deposição de sedimentos no leito do rio. 

 
Fonte: Trabalho de Campo segmentos Rio Selho, Guimarães (2020) 

 
 No dia 16 de julho, o trabalho de campo novamente foi executado com a equipe do Projeto 
“Inventariação e avaliação ambiental de obstáculos no Rio Selho para a decisão de remoção e 
valorização da linha de água”, que é coordenado pelo Laboratório da Paisagem e Centro de Estudos 
de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho. Nessa oportunidade, verificamos diferentes 
tipos de intervenções antrópicas em cinco pontos no leito do Rio Selho, analisando as consequências 
na mudança da dinâmica fluvial, balanço de erosão/deposição a montante e dos obstáculos.  
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Fonte: Trabalho de Campo segmentos no Rio Selho, Guimarães (2020) 
 
No dia 22 de julho, realizamos Trabalho de Campo no Parque Nacional da Peneda-Gerês com 
objetivo de verificar a resposta da Metodologia de Avaliação e classificação de Hidrossítios, até então 
não testada para Locais de Interesse Hidrológico de Áreas de Proteção Integral, levando em conta 
que, dentre os critérios e indicadores considerados o sociocultural, das intervenções antrópicas para 
uso da água, com relevância histórico-cultural, atribui-se 15% do valor da avaliação.  
 
De posse da Ficha de Levantamento Hidrológico, constatamos que a Metodologia responde 
adequadamente à avaliação para a classificação de Hidrossítio, obtendo-se, assim, o primeiro 
Hidrossítio, a “Cascata do Tahiti no Gerês”, onde alguns dos critérios (qualidade água e visual) de 
valor patrimonial podem ser observados nas fotos a seguir. 
 

 
Fonte: Trabalho de Campo Parque Nacional Peneda-Gerês (2020) 

No dia 26 de julho, finalizando os trabalhos de Campo do Estágio de Pós-doutoramento, visitamos o 
Parque Natural da Serra da Estrela, a mais alta do país em termos biofísicos, que separa o norte do 
sul do país, no vale de Loriga. Avaliamos a Praia fluvial de Loriga, em Seia, que é a única praia em  
vale fluvial de Portugal, com objetivo de validar a Ficha de Levantamento Hidrológico, em específico 
os indicadores socioculturais pelas intervenções para o uso da água no lazer e a importância dos 
elementos da geodiversidade. A serra da Estrela pelo efeito da glaciação converte-se em um espaço 
singular em termos paisagísticos, biológicos e geológicos.  
 
Foi possível observar vales, lagoas e charcos temporários de origem glaciária, moreias e campos 
erráticos, afloramentos graníticos imponentes, que, no inverno, ficam cobertos pela neve. Enfim, no 
vale glaciário de Loriga, a ribeira de mesmo nome nasce na serra com águas límpidas e frias, 
barradas por intervenções antrópicas que formam a praia fluvial com piscinas para banho, no entorno, 
podemos observar afloramentos graníticos, onde os blocos pontuam o vale e o leito do rio, como 
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pode ser observado nas fotos a seguir. 

 
Fonte: Trabalho de Campo Serra da Estrela, Seia (2020) 

Concluindo os trabalhos de campo e visitas técnicas, constatamos que foram de grande importância 
para a proposta de uma metodologia inédita para a avaliação e classificação de Hidrossítios, 
contribuíram para o melhor entendimento da diferença entre Patrimônio Geológico, Geomorfológico, 
Hidrológico e Hidráulico, possibilitaram, através da análise e interpretação de diferentes corpos 
hídricos, perceber elementos para propor indicadores que contemplem critérios específicos para o 
elemento hídrico como ecológico da qualidade da água (pH, OD, condutividade, estado trófico, 
biodiversidade aquática e cobertura de margens) e condição hidromorfológica (tipologia, 
transponibilidade do fluxo, balanço de erosão/deposição e forma decorrente da dinâmica Hídrica); 
critério estético da qualidade visual (do canal/lago e cobertura da terra no entorno); critério 
sociocultural dos bens e equipamentos (significado histórico/cultural e da função de uso da água) e 
complementar (da importância científica, de gestão e dos elementos da geodiversidade geológica e 
geomorfológica), para os indicadores foram atribuídas quatro classes para a avaliação de 0 a 4 desde 
a pior à melhor condição ambiental, com valores percentuais de relevância do contexto patrimonial.  
Os trabalhos de campo permitiram, além de propor os critérios, indicadores e classes, validá-los 
posteriormente na “Ficha de Levantamento Hidrológico”, consolidando-se como ferramenta de coleta 
de dados de campo para compor a Metodologia de Avaliação e Classificação de Hidrossítios. Enfim, 
os trabalhos de campo proporcionaram a construção e a validação da Metodologia inédita de 
Avaliação e Classificação de Hidrossítios. 


