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3.4 Rios
Águas frias e cristalinas

Rio da Divisa,
tributário do rio Pelotas.
Foto: Ludwig Buckup

Um rio pode ser visto sob vários olhares que podem preservá-lo
ou ameaçar a vida das suas águas. Remansos cristalinos saciam a
sede e revigoram em dias quentes. Muitas populações ribeirinhas dependem das águas para seu sustento. Processos naturais de transformação de energia e ciclagem de nutrientes acontecem nos rios que
apresentam modificações nas suas características ao longo de distintas paisagens por onde passa.
Nas áreas elevadas da paisagem, as águas subterrâneas vêm à
superfície como olhos dágua que levam a água para um canal maior
originando as nascentes. A partir de então, um rio sempre vai correr
para um nível mais baixo, geralmente atingindo o oceano. Durante
seu percurso, das nascentes até a foz, o rio vai modificando as suas
características físicas assim como altera-se a biota aquática, composta por vegetais e animais.
Nas nascentes, o rio é estreito apresentando águas velozes capazes de deslocar rochas de grande porte. Em seu curso intermediário, o terreno torna-se menos íngreme, fazendo com que diminua a
velocidade da água. À medida em que o rio aproxima-se da foz, tornase mais largo e a velocidade de suas águas diminui.
Perfil de rio sem mata ciliar

Biodiversidade dos Campos de Cima da Serra

33

A fauna aquática das cabeceiras está adaptada às condições físicas e químicas do ambiente, como a velocidade da água, a temperatura mais baixa, a boa oxigenação e os poucos nutrientes ali encontrados. À medida em que o rio avança no seu curso, diminui a velocidade da água, aumenta o material depositado e a temperatura. Nessas novas condições do ambiente aquático, a biota anterior será substituída por outra.
Alterações antrópicas nos ecossistemas aquáticos modificam as
suas estruturas e processos, interferindo de modo diferenciado na
capacidade de sobrevivência das espécies da comunidade. Entre os
macroinvertebrados bentônicos, há espécies mais tolerantes à poluição e variação da temperatura. O caranguejo-de-água-doce, por exemplo, cujo nome em grego aegla significa guardião das nascentes,
geralmente não ocorre em águas alteradas pela poluição.

A Região abriga as nascentes de duas importantes bacias
hidrográficas, do Uruguai e do Jacuí. Devido à declividade do
relevo, tanto os tributários do Jacuí, com as nascentes do rio
Taquari-Antas e do rio Caí, quanto os do Uruguai, com as
nascentes do rio Pelotas e rio Canoas, podem ser caracterizadas
por regimes torrenciais, que apresentam escoamentos superficiais
rápidos e bruscas variações do nível da água no leito.16
Na Região, existem muitos rios típicos de montanha com
corredeiras e alguns remansos. Diversos materiais formam os
leitos dos rios, com alguns locais com pedras ou seixos soltos e
em outros lajes de basalto contínuas.
Os perfis desenhados nessas páginas mostram cursos
dáguas com diferentes vegetações em suas margens. A maioria
dos rios da Região não possuem mata ciliar acompanhando seu
curso, apresentando uma vegetação rasteira e arbustiva que chega
até a margem. Outros rios correm em meio à Mata com Araucária
revelando uma diversidade muito grande de vegetação e uma beleza cênica ímpar.
Perfil de rio com mata ciliar
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Rios da Região

Nascente do Silveira, afluente do rio Pelotas.

