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MODELOS DE EVOLUÇÃO DA DINÂMICA FLUVIAL EM AMBIENTE 

SEMIÁRIDO – BACIA DO RIACHO DO SACO, SERRA TALHADA, 

PERNAMBUCO 

 

RESUMO 

Devido o déficit hídrico do ambiente seco nordestino, foi construída uma 
estrutura de gerenciamento de recursos hídricos sustentada por pulsos de 
disponibilidade hídrica e estocagem de água superficial. Contudo esse 
gerenciamento, normalmente, ignora a elementos da dinâmica do sistema 
fluvial, em especial do comportamento do transporte de água e sedimentos 
pelo sistema, característica que vai controlar a estrutura fluvial, a estocagem de 
sedimento e a disponibilidade de água superficial e subsuperficial rasa e 
profunda. Deste modo, o presente trabalho visou analisar a evolução da 
dinâmica fluvial em ambiente semiárido, focado na dinâmica de transporte de 
sedimentos pelo sistema fluvial, tendo como base a conectividade da paisagem 
e analisando a bacia do riacho do Saco, Serra Talhada, Pernambuco. Por fim, 
a metodologia foi aplicada para avaliar a resposta do comportamento da 
transmissão a modificações naturais e/ou antrópicas no sistema, podendo 
gerar mudanças processuais e/ou estruturais na bacia. Para isto, foi detalhado 
o comportamento hidrológico da área, tal como a distribuição da precipitação 
por faixa altimétrica, e o comportamento do escoamento superficial, a partir do 
detalhamento de tipos de solo e tipos de uso. Para a análise sobre a transporte 
de sedimento foi utilizado à proposta de Conectividade da Paisagem e de Área 
de Captação Efetiva; e para a construção de cenários de mudança coerentes 
foi utilizado a proposta da Sensitividade da Paisagem e dos Estilos Fluviais. A 
bacia do riacho do Saco apresenta pontos de forte desconectividade que 
geram áreas virtualmente isoladas para o transporte de sedimento de fundo e 
suas áreas mais altas apresentam os valores máximos para o volume médio 
escoado por Km², devido ao maior volume de precipitação e retirada da 
vegetação natural. Em relação aos cenários de mudança pode-se destacar o 
cenário de degradação de vegetação, que aumenta o escoamento e as 
incisões fluviais, e o cenário de mudança climática, que diminui o escoamento 
e potencializa o processo de preenchimento. Por fim, a metodologia proposta 
se mostrou adequada para a análise inicial das respostas de transmissão 
hidrossedimentológica para cenários de mudanças processuais e/ou estruturais 
antrópicas e/ou naturais. 

Palavras-chave: Geomorfologia fluvial; conectividade da paisagem; 
sensitividade da paisagem;  modelo de evolução de transmissão; semiárido. 
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EVOLUTION MODELS OF FLUVIAL DYNAMICS IN DRYLAND 

ENVIRONMENTS – SACO CREECK WATERSHED, SERRA TALHADA, 

PERNAMBUCO 

 

ABSTRACT 

Due the hydric deficit in Northeast drylands, it was developed a structure to 
hydric resource management based by pulses of water availability and surface 
water storage. However normally this management ignores the fluvial system 
dynamic, especially the behavior of the water and sediment, that characteristic 
will control the fluvial structure, the sediment storage and the surface water, 
deep and shallow, availability. The present work has as a goal to analyze the 
dryland fluvial dynamics to Saco Creek Watershed, Serra Talhada, 
Pernambuco, focusing the sediment conveyance by the landscape connectivity 
approach. At the end, the methodology will be applied to identify the response 
of behavior transmission due to natural and anthropogenic changes in the 
system, these responses may cause procedural and structural adjusts in the 
watershed. The local hydrologic behavior was detailed, as well the precipitation 
distribution by altimetric zone, and the detailed, using soils and land cover data, 
runoff behavior. To analyze the sediment transmission was used the landscape 
connectivity and the effective catchment area approaches, and to generate 
consistent future scenarios was worked with the landscape sensitivity and River 
Styles methodology. The Saco Creek watershed shows strong disconnectivity 
points that create virtually isolated areas to bedload sediment transport and 
your uplands shows the highest values to average runoff per square kilometer, 
due the high precipitation index and the natural vegetation removal. Regarding 
the change scenarios can stand out the vegetation degradation scenario that 
increase the runoff and fluvial incision, and the climatic change scenario that 
decrease the runoff and enhance the filling process. Lastly, the proposed 
methodology proved to be adequate to initial analyze about the transmission 
hydrosedimentological responses to processual and structural changes 
scenarios, natural and/or anthropogenic. 

Keywords: fluvial geomorphology; landscape connectivity; landscape 
sensitivity; transmission evolution model; dryland. 

 

 

  



1 

 

1. INTRODUÇÃO 

A ideia de gerenciamento de recursos hídricos a partir das bacias 

hidrográficas está cada vez mais presente nas políticas públicas, como é visto 

nacionalmente a partir da emergência dos Comitês de Bacia Hidrográfica. Dentro 

dessa perspectiva há uma maior complexidade quando se trata de um ambiente 

semiárido sem a presença de um curso d’água perene, nascentes, ou outra fonte de 

água naturalmente disponível o ano inteiro (VIEIRA, 2003). Essa característica levou 

ao estabelecimento de uma rede de estrutura hídrica baseada na construção de 

açudes/barragens tendo como objetivo básico o abastecimento das populações das 

áreas semiáridas do Brasil (VIEIRA, 1996; MOLINAS, 1996; CAMPOS, VIEIRA 

NETO e MARTINS, 1997; VIEIRA, 2003), assim foi disseminada, principalmente nas 

zonas rurais semiáridas, a construção de barragens, normalmente com baixo aporte 

tecnológico (MOLINAS, 1996).  

A açudagem no semiárido brasileiro levanta questões teóricas e técnicas 

importantes. Casos como o da bacia do riacho Mulungu, onde há rompimentos 

recorrentes e generalizados das barragens (SOUZA e CORRÊA, 2012b), se repetem 

em várias áreas do semiárido nordestino. Nestes cenários, além da baixa qualidade 

técnica das barragens construídas, a alta taxa de produção de sedimentos em 

ambientes semiáridos, conjuntamente com os padrões de uso da terra e as 

peculiaridades do sistema climático, limitam a vida útil dos reservatórios. Os 

rompimentos de barragens são eventos catastróficos capazes de remobilizar uma 

alta taxa de sedimentos e causar forte erosão a jusante(COLLISCHONN e TUCCI, 

1997). 

No Nordeste planejamento e gerenciamento desses reservatórios, 

normalmente, se baseiam apenas na quantidade de precipitação da área de 

drenagem, que seria o total de água disponível para o reservatório (MOLINAS, 1996; 

CAMPOS, VIEIRA NETO e MARTINS, 1997; OLIVEIRA e LANNA, 1997). Deste 

modo são negligenciadas questões relacionadas às dinâmicas de transmissão de 

energia e matéria no sistema; áreas de estocagem; produção, transporte e 

deposição de sedimentos; entre outras questões com ênfase em geomorfologia 

fluvial; necessárias para a gestão de bacia hidrográfica, e não apenas para as 

questões políticas/sociais dos usos da água (CHELLA, FERNANDES, et al., 2005). 
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Entre os elementos constituintes na gestão de recursos hídricos no semiárido 

a questão do transporte de água e sedimentos pela paisagem torna-se de vital 

importância para a compreensão da dinâmica da água. Ao contrário das análises 

tradicionais, onde a transmissão de matéria é colocada como livre de impedimentos, 

há exemplos onde os impedimentos de transmissão nos sistemas fluviais de terra 

secas (árido, semiárido e subúmido) diminuem a oferta real de água nos 

reservatórios em até 60% (SOUZA, 2011; SOUZA e CORRÊA, 2012a). 

Representando, assim, uma diminuição de oferta real que em um sistema que já 

apresenta déficit hídrico e forte variabilidade interanual, como o semiárido brasileiro, 

desencadeando um aumento na complexidade da gestão de recursos hídricos; 

favorecendo as recorrentes perdas agropecuárias e racionamentos/interrupções de 

abastecimento para as populações. 

Deste modo há duas questões que necessitam de uma verticalização nas 

suas abordagens, a questão de vida útil e assoreamento de açudes e a questão da 

oferta real de água para os açudes no semiárido nordestino. Ambas estão 

diretamente ligadas às relações de transmissão de energia e matéria no sistema 

fluvial. Assim, o presente estudo busca, em um primeiro momento, compreender 

como se dão as relações de transporte de sedimento e água, em um sistema fluvial 

representativo para o semiárido brasileiro. E em um segundo momento, busca-se 

gerar modelos qualitativos e semiquantitativos de evolução de transmissão 

enfocando cenários de mudança de curto e médio prazo, sejam essas 

antropogênicas; tais como a criação ou retirada de barragens, nos tipos de usos, 

entre outros; e/ou naturais, tais como a mudança na frequência/magnitude dos 

eventos chuvosos, na evolução de impedimentos deposicionais, dentre outros. 

 

1.1. OBJETIVO GERAL 

A pesquisa buscou analisar a relação de transporte e retenção de água e 

sedimentos na bacia do riacho do Saco, localizada no semiárido de Pernambuco, 

dando ênfase à rede de canal e às encostas. A partir dessa análise serão gerados 

modelos de evolução para os processos de transmissão na área, baseados em 

diversos cenários de arranjos ambientais. 



3 

 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterização da área e de suas diferentes paisagens, com ênfase 

nas características relacionadas ao transporte de água e sedimento; 

 Construir catenas de solo para a área, visando aperfeiçoar o 

detalhamento das informações sobre os materiais superficiais; 

 Analisar, classificar e espacializar os tipos de eventos chuvosos, 

visando compreender sua distribuição espacial e altitudinal e a 

magnitude dos eventos; 

 Identificar os padrões de cobertura e usos da terra, e sua dinâmica, 

correlacionando-os com a capacidade de infiltração, escoamento e 

impedimentos de drenagem; 

 Identificar características geomorfológicas relacionadas com o 

transporte de sedimento/água; 

 Identificar a área de captação efetiva em diferentes cenários chuvosos, 

avaliando a espacialização, magnitude dos eventos e cascatas de 

impedimentos; 

 Identificar a sensitividade da paisagem de cada área da bacia; 

 Identificar os diferentes estilos fluviais da bacia, e seu comportamento;  

 Gerar cenários de mudanças para a área, tanto antrópicas quanto 

naturais e modelos de evolução do transporte de água e sedimento no 

sistema fluvial, além das mudanças na área de captação efetiva para 

cada cenário.  
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2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA  

A bacia de drenagem do riacho do Saco está situada na microrregião do 

Pajeú, Sertão Central de Pernambuco, entre os municípios de Serra Talhada, 

Triunfo e Santa Cruz da Baixa Verde, além de algumas cabeceiras de drenagem nos 

municípios de Manaíra e São José da Princesa, na Paraíba (figura 01), perfazendo 

uma área de 142,5 Km².  

Figura 1: Mapa de localização da Bacia do riacho do Saco. 
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Regionalmente, a bacia está inserida na Depressão Sertaneja, e suas 

cabeceiras de drenagem encontram-se sobre a Encosta Meridional do Planalto da 

Borborema (CORRÊA, TAVARES, et al., 2012) a qual na localidade tem como 

topônimo Serra da Baixa Verde atuando como um divisor de águas entre 

Pernambuco e Paraíba, a bacia do riacho do Saco situa-se na vertente 

pernambucana da serra. A bacia em questão está inserida em um arcabouço de 

fatores físicos e sociais homogêneos regionalmente.  

A bacia apresenta uma diferença altimétrica de cerca de 700 metros entre a 

foz (409m) e as cabeceiras (superior a 1100m), apresentando entre estes extremos 

dois patamares aplainados com altimetrias médias de 600m e 800m, 

respectivamente, a transição entre esses patamares dá-se de forma abrupta, 

respondendo a controles estruturais (figura 02).  

Figura 2: Modelo Digital de Elevação da Bacia do riacho do Saco (esquerda) e Mapa de Declividade da Bacia do riacho do 
Saco (direita) (adaptado de SOUZA, 2011). 

 

Essa diferença altimétrica se reflete na paisagem formando, basicamente, 

duas unidades distintas; uma abaixo de 700 metros e uma acima dos 900 metros; 
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além de uma paisagem de transição, com características das duas anteriores, entre 

700 metros e 900 metros, ocorrendo, basicamente, pela diferença de umidade que 

se reflete em outras características da paisagem. Corrêa (1997) apontou para a 

diferenciação da umidade em faixas altitudinais do maciço da Serra da Baixa Verde 

– assim, a bacia do riacho do Saco está inserida na transição da parte sul do maciço 

para a depressão sertaneja, o que se reflete na diferenciação da vegetação entre as 

cotas altimétricas.  

Figura 3: Patamares altimétricos da bacia do riacho do Saco (adaptado de SOUZA, 2011). 

 

Para facilitar a identificação, o patamar abaixo dos 700 metros será chamado 

“patamar Serra Talhada”, e o patamar entre 700 e 900 metros será chamado de 

“patamar Santa Cruz da Baixa Verde”. O patamar de Serra Talhada foi dividido em 

dois visto que apesar dele manter o mesmo arranjo ambiental ele se apresenta 
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como dois patamares de pedimento separados por cristas. Enquanto que as áreas 

acima de 900 m serão chamadas de “patamares de cimeira” (figura 03). 

 

2.1. GEOLOGIA 

O maciço da Baixa Verde, onde a maior parte da bacia está inserida, é parte 

componente do Planalto da Borborema. Basicamente a litologia da área é dominada 

por uma intrusão sienítica circundada de rochas metamórficas. Corrêa (2001) 

coloca:  

A transição entre o maciço e a depressão é marcada pelo contato litológico 

da intrusão sienítica com as rochas metamórficas, com diferentes graus de 

dinometamorfismo das faixas de dobramento que formam o embasamento 

da Superfície Sertaneja e circunscrevem o maciço, sobretudo em sua 

porção meridional(CORRÊA, 2001, p. 26)  

Corrêa (1997, 2001), comenta, também que a transição entre o maciço e a 

depressão na vertente sul é abrupta, com diferenças altimétricas entre sopé e 

cimeira de até 750 metros, enquanto que a vertente norte tem declividades menos 

acentuadas. Essa descontinuidade na vertente sul indica influência de falhamentos, 

que se apresentam de forma clara na diferenciação dos patamares 

supramencionados. 

A área em questão apresenta três unidades litoestatigráficas: Complexo São 

Caetano: gnaisse metagrauvaca, matavulcânica félsica a intermediária, 

metavulcanoclástica; Complexo Salgueiro-Riacho Gravatá: xisto, metavulcânica 

básica a ácida, metaulmáfica, metavulcanoclástica e metatufo; e Suite shoshonítica 

ultapotássica Triunfo: biotita, hornblenda, piroxênio, álcalifeldspato, granito/sienito  

(CPRM, 2005a; 2005b; 2005c; 2005d; CPRM, 2005e). 

Entre as unidades, a intrusão de Triunfo é a que mais se destaca na área, 

estruturando os níveis mais elevados da bacia. O Complexo São Caetano situa-se 

ao sul da área, correspondendo aos setores de menor altitude da bacia. O Complexo 

Salgueiro-Riacho Gravatá aflora apenas à montante do açude do Saco, em uma 
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pequena área de interflúvio. O setor de maior interesse para os fins desta pesquisa, 

que corresponde à área contribuinte para o açude do Saco, está em grande parte 

inserida na unidade Suite shoshonítica ultapotássica Triunfo. Corrêa (1997) define o 

sienito Triunfo como: 

Tratam-se de rochas peralcalinas ultra-potássicas saturadas em sílica e 

representadas principalmente por sienitos álcali-feldspáticos, tendo como 

destaque o batólito da Serra da Baixa Verde ou batólito de Triunfo, como 

também alguns pequenos corpos no sul da Folha, como os inselberge que 

balizam a escarpa meridional do maciço. (CORRÊA, 1997, p. 82) 

 

2.2. CLIMA 

Entre os estudos que trataram da caracterização climática da região destaca-

se Corrêa (1997, 2001) analisando a Serra da Baixa Verde utilizando dados mensais 

obtidos a partir de quatro postos pluviométricos da região, e Souza (2011) 

estudando especificamente a bacia do Açude do Saco utilizando dados mensais de 

três Plataformas de Coleta de Dados – PCD.  

Corrêa (1997, 2001) analisando o clima da Serra da Baixa Verde identificou 

que a diferença de precipitação estaria relacionada com o relevo local, com a 

possibilidade de formação de efeito de sombra pluvial em pontos topograficamente 

protegidos, e à diferença altimétrica. Relacionando os dados climáticos com cotas 

altimétricas específicas – no caso, 500, 700, 900 e 1100 – concluiu que ao diminuir a 

cota altimétrica haveria uma maior deficiência hídrica e o período seco aumentaria; 

ao mesmo tempo o autor identifica que o período chuvoso é similar, sendo diferente 

o número de meses chuvosos e o volume total de precipitação.  

Já Souza (2011) dividiu sua análise climática/hidrológica em dois momentos, 

um voltado para caracterizar o clima da bacia e outro para estudar o comportamento 

da precipitação, uma vez que o estudo do comportamento das precipitações nos 

ambientes semiáridos é importante para compreender o fluxo e os processos 

fluviais(GRAF, 1988). Assim Souza (2011) coloca que a área do patamar Serra 

Talhada apresenta precipitação média de 639 mm/ano, e cerca de 7 a 8 meses 
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secos ao ano (período chuvoso entre janeiro e abril). Já o patamar Santa Cruz da 

Baixa Verde caracteriza-se pela média anual de precipitação próxima a 1000 mm, 

com 4 a 5 meses secos (período chuvoso entre janeiro e junho) sobre a cota 

altimétrica de 900m, concordando com Correa (1997). Novamente a influência 

topográfica se reflete nos níveis de precipitação, contudo foi observado que essa 

relação é complexa, e que deve ser levada em consideração não apenas a 

altimetria, mas também a morfologia que pode gerar “sombra” sobre a distribuição 

das chuvas (SOUZA, 2011). 

Em um segundo momento Souza (2011) identifica a ocorrência de eventos 

extremos/alta magnitude entre 1990 e 2010, para os patamares Serra Talhada e 

Santa Cruz da Baixa Verde, encontrando cinco e sete eventos de alta magnitude, 

respectivamente.  

Ao mesmo tempo se observa o controle da Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT) sobre o desencadeamento de eventos chuvosos, o que se 

justifica por ser uma zona com alta instabilidade fazendo ascender os ventos às 

camadas superiores da atmosfera (XAVIER, XAVIER, et al., 2003), além da 

atividade concomitantemente da ZCIT com outros sistemas sinóticos, tais como 

Vórtice Ciclônico da Atmosfera Superior – VCAN, atuando no mês de janeiro, e os 

Complexos Convectivos de Meso Escalas – CCM(ARAGÃO, MENDES, et al., 2007; 

DINIZ, CORREIA e ARAGÃO, 2009). A ocorrência de oscilações como o ENOS, 

ocasionado pelo aumento da temperatura das águas superficiais do pacífico, e o 

Dipolo do Atlântico Sul (OLIVEIRA, ALVES e NÓBREGA, 2010) modificam o volume 

interanual de precipitação da área. 

 

2.3. COMPARTIMENTAÇÃO GEOMORFOLÓGICA 

Souza (2011) realizou a compartimentação geomorfológica da bacia do riacho 

do Saco na escala de 1:25.000, enfatizando  a morfologia, morfometria e a estrutura 

superficial das formas de relevo. A legenda foi criada a partir de uma adaptação da 

nomenclatura proposta na metodologia dos estilos fluviais, com ênfase aos 

diferentes estilos morfológicos do plaino aluvial e às características funcionais dos 
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sistemas fluviais (BRIERLEY e FRYIRS, 2005; FRYIRS e BRIERLEY, 2005). Os 

elementos de menor dimensão espacial foram considerados, embora não 

representados na legenda, assim mantendo a legibilidade do mapa. Deste modo, o 

mapa geomorfológico da bacia do riacho do Saco (figura 04) contemplou os tipos de 

canais baseado nos estilos fluviais (BRIERLEY e FRYIRS, 2005), corpos d’água, 

tipos de ruptura de declive, e os compartimentos geomorfológicos. 

Foram identificados dois tipos de corpos d’água; lago natural e lago artificial 

(açudes). Os lagos naturais estão localizados em áreas de topo plano, resultado de 

dissolução (marmitas de dissolução) e os açudes se concentram na área pedimentar 

abaixo dos 650 metros, onde há um maior déficit hídrico. Esses corpos d’água 

representam áreas de retenção de sedimentos e diminuição/estagnação do fluxo, 

modificando os processos a montante e a jusante do mesmo. Destacam-se o açude 

do Saco, no centro da bacia; o açude da fazenda Fagusa, ao norte do açude do 

Saco, e o açude Borborema ao sul da bacia. 

Foi identificada, de forma generalizada, uma série de variações de estilos 

fluviais tanto no canal principal quanto nos tributários. Entre os canais confinados 

(figura 05) foram identificados canais em cânions localizados nas áreas onde 

encostas íngremes delimitam as laterais do canal, sendo comuns corredeiras e 

presença de grandes blocos e matacões no leito, como na descida entre a cimeira 

de 800m e o pedimento a 600m. Já os canais de cabeceira de drenagem 

caracterizam-se pela sequencia de soleiras (leito rochoso) e depressões (presença 

de sedimentos no leito), e estão bem marcados sobre as cimeiras de 1000m e de 

1100m. Já entre os canais não confinados destaca-se o estilo de leito arenoso 

descontínuo, presente na área da planície de inundação contínua à montante do 

açude do Saco. Verifica-se também a ocorrência do estilo em vale preenchido, com 

textura predominantemente arenosa e planície de inundação chegando a 800 metros 

de largura, presentes sobre o pedimento intermontano. No atual trabalho foi 

realizado o levantamento completo dos estilos fluviais, assim maiores detalhes 

podem ser obtidos nos resultados dessa parte do estudo. 
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Figura 4: Mapa Geomorfológico de Detalhe da bacia do riacho do Saco (SOUZA, 2011). 
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Figura 5: Cânion, com presença de matacões (esquerda) e Canal de cabeceira de drenagem, apresentando sequencia de 
soleiras e depressões (SOUZA, 2011). 

 

As unidades geomorfológicas identificadas no mapa foram divididas em 

cimeiras, cristas, encostas, pedimentos e planícies de inundação. As cimeiras 

seriam divisores amplos ao ponto de formar superfícies normalmente planas ou com 

pouca declividade. Em alguns pontos da bacia as cimeiras são convexas, 

diferenciadas a partir do tipo de ruptura de declive, e apresentando como estrutura 

superficial extensos afloramentos rochosos, não contínuos, com a presença de 

microformas de relevo granítico do tipo pedestais, marmitas de dissolução e caos de 

blocos. Nas áreas em formato de alvéolos é comum a presença de colúvios, que se 

concentram nas médias e baixas encostas (CORRÊA, 2001), sendo comum a 

presença da erosão linear sobre esses depósitos onde a cobertura da terra foi 

modificada. Já as cristas apresentam estrutura superficial representada por 

afloramentos rochosos no topo e em alguns pontos mais íngremes das altas e 

médias encostas, solos litólicos com recobrimento detrítco nas médias e altas 

encostas e nos pontos que se apresentam menos íngremes, além da predominância 

de deposito de talus na baixa encosta e contato com o pedimento.  

Os pedimentos foram classificados em pedimento detrítico a 600m, pedimento 

detrítico entre 400 e 500 metros, e pedimento intermontano com cobertura detrítica a 

800m. Os dois primeiros têm semelhanças entre si, apresentando solos rasos e 

pavimento detrítico, e predomínio de erosão laminar, sendo separados por encostas 

íngremes e cristas. Já o pedimento intermontano apresenta estrutura superficial 

heterogênea com detritos em várias granulometrias, além de manto de intemperismo 

mais desenvolvido. As planícies de inundação estão presentes em áreas com 
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declividade baixa, com predominância arenosa, prevalecendo as planícies de 

inundação contínuas. Um ponto a ser avaliado é a presença de uma grande planície 

de inundação logo a montante do açude do Saco, onde parte da sua 

formação/acresção deve-se à sedimentação gerada pela instalação do açude. 

 

2.4. SOLO 

Souza (2011) elaborou o mapa de solos da bacia a partir de dois 

mapeamentos não sobrepostos, em escalas distintas: um na parte pernambucana 

na escala de 1:100.000 (EMBRAPA, 2001); e na parte paraibana na escala de 

1:500.000 (BRASIL, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 1972), com atualização da 

nomenclatura para o mapeamento da Paraíba (CAMPOS e QUEIROZ, 2006). A 

atualização da nomenclatura dos solos de Pernambuco foi realizada a partir das 

orientações do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA - CENTRO 

NACIONAL DE PESQUISAS DE SOLOS, 2006). Apesar dos mapeamentos 

pedológicos terem sido realizados em escalas diferentes e a partir de metodologias 

também diferentes, a área paraibana da bacia, com menor escala (1:500.000), é 

ínfima sendo possível utilizar esses dados para elaborar um mapa geral dos solos 

da bacia (figura 06).  

As classes apresentadas são na realidade o tipo de solo predominante, 

sendo que eles representam associações entre classes de solos em diferentes 

proporções, identificadas pelas siglas contidas no mapa. As associações 

identificadas por EMBRAPA (2001) apresentam as porcentagens de cada classe 

de solo; ao contrário as identificadas por BRASIL (1972) indica apenas as classes 

associadas a classe principal, sem especificar as porcentagens de cada classe. Os 

dados, como colocados anteriormente foram extraídos de Silva et al (2001) e 

BRASIL (1972), e adaptadas seguindo as instruções de EMBRAPA (2006). 

O aprofundamento do estudo da  relação solo-relevo no semiárido 

pernambucano dá-se por estudos recentes (CORRÊA, SOUZA e CAVALCANTI, 

prelo) e leva em consideração a distribuição dos solos no semiárido a partir da 

localização no relevo e da litologia associada. Criou-se, assim, quatro catenas 
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típicas no semiárido pernambucano, três para ambientes de rochas cristalinas e uma 

para ambientes de rochas sedimentares (CORRÊA, SOUZA e CAVALCANTI, prelo). 

Figura 6: Mapa geral dos solos s(2º nível categórico) da bacia do riacho do Saco. Adaptado de Brasil (1972) e Silva et al 
(2001). 
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A área da bacia do riacho do Saco, por estar entre o pedimento e um maciço 

residual, estaria representada por três dessas catenas: a catena de pedimento 

(figura 07), o extremo sul da bacia, a catena do contato entre pedimentos e maciços 

residuais (figura 08), o patamar intermediário da bacia (patamar de Serra Talhada); e 

a catena de planaltos em rocha cristalina (figura 09), a porção superior da bacia 

(patamar de Santa Cruz da Baixa Verde), inclusive os autores usaram o exemplo de 

Santa Cruz da Baixa Verde para identificar essa catena.  

A catena para as áreas pedimentares é a de maior incidência na Depressão 

Sertaneja pernambucana, como é o caso das áreas classificadas como R 48 no 

mapa de solos da bacia do riacho do Saco, onde a baixa incidência de chuva 

impede um maior desenvolvimento dos solos. Luvissolos presentes nas rampas de 

pedimentos, os Planossolos nas baixadas pertos dos riachos, os Neossolos Litólicos 

e afloramentos de rocha nos topos dos interflúvios e cristas/escarpas isoladas.   

Figura 7: Catena típica de áreas com vastos pedimentos na depressão sertaneja. Exemplo obtido na localidade do Amaro, 
município de Buíque, Pernambuco. Fonte: CORRÊA, SOUZA e CAVALCANTI, em prelo. 

 

Analisando a catena do encontro do pedimento com os maciços residuais, 

observa-se a resposta dessa distribuição no mapa de solos da bacia, na área de 

Serra Talhada, a partir das associações dos solos como a C3 e a PV61. Com o 

início da catena próximo dos cursos fluviais com a presença de Planossolos, os 

Luvissolos nas rampas de baixa declividade; e com o contato com os maciços e o 

aumento da declividade, inicia-se uma associação de cambissolos e argissolos 

(normalmente relacionado com uma mudança de volume de precipitação, de origem 

espacial ou temporal). Contudo com o aumento da declividade há um incremento na 
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remoção do solo, dificultando a pedogênese e assim favorecendo a gênese dos 

neossolos (litólicos e regolíticos) e dos afloramentos rochosos, associação R61. A 

distribuição da associação dos solos no caso do encontro com os maciços vai estar 

relacionada com a estabilidade de cada vertente, e sua taxa de 

morfogênese/pedogênese. 

Por ultimo a catena para os compartimentos elevados em rocha cristalina 

apresenta uma diferenciação dos controles litológicos e climáticos (com a diminuição 

da temperatura e o aumento da precipitação) modificando a pedogênese, 

possibilitando a gênese de solos mais desenvolvidos como Latossolos e Argissolos. 

Contudo a relação com a estabilidade das encostas leva a uma associação dos 

solos mais profundos com solos menos profundos, Cambissolos e Neossolos.  

Figura 8: Catena típica do contato entre pedimentos e maciços residuais na depressão sertaneja. Exemplo obtido na Serra do 
Poço, município de Poço das Trincheiras, Alagoas. Fonte: CORRÊA, SOUZA e CAVALCANTI, em prelo. 

 

Figura 9: Catena típica de planaltos em rocha cristalina. Exemplo obtido no município de Santa Cruz da Baixa Verde, 
Pernambuco. Fonte: CORRÊA, SOUZA e CAVALCANTI, Em prelo. 
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O aumento da presença de Argissolos no patamar de Santa Cruz da Baixa 

Verde visível no mapa de solos é resultado na mudança desses controles, como 

também do retrabalhamento dos colúvios. Nas áreas de acumulação de colúvio, nas 

baixas encostas, há a associação dos Argissolos e Cambissolos, representada no 

mapa de solos pela unidade de solos “C1”.  Enquanto que nas áreas com vertentes 

de maior instabilidade há a disseminação dos Neossolos, exemplo da unidade de 

solo “R2”. Nas áreas mais altas, onde a uma diminuição da declividade há a 

presença dos Argissolos em associação com os Neossolos e Afloramentos 

Rochosos (por se encontrar nas áreas somitais), a unidade de solo PA’ 19 é um 

exemplo claro dessa relação solo/relevo. Ao mesmo tempo, a presença de uma área 

plana e alagadiça possibilitou a formação de solos relacionadas com forte presença 

de água, tal como os Gleissolo Háplico e os Neossolos Flúvicos, associação C1. 

Betard, Peulvast e Sales (2007) ao avaliarem as características 

morfopedológicas do Maciço do Baturite-CE, região ambientalmente semelhante ao 

maciço da Baixa Verde, observaram resultados para as relações solo-relevo 

semelhantes as três catenas em rocha cristalina, mostradas acima(BETARD, 

PEULVAST e SALES, 2007). 

 

2.5. HIDROGRAFIA 

A bacia do rio Pajeú, na qual está inserida a bacia do riacho do Saco, 

apresenta controle estrutural sobre a morfologia da rede de drenagem, orientada, 

geralmente, na direção SW-NE, sentido preferencial das estruturas geológicas 

locais, como também desvios abruptos relacionados com interceptação de linhas de 

falhas e fraturas (CORRÊA, 1997). Tais observações podem ser visualizadas no 

mapa hidrográfico da bacia em questão (figura 10).  

Souza (2011) ao analisar o perfil longitudinal do riacho do Saco (figura 11), 

aponta que a partir desse perfil é possível compreender a sequência de patamares 

presentes na bacia do riacho do Saco. O inicio do perfil compreende a área de 

cabeceira acima dos 900 metros, com alta declividade; posteriormente há a 



18 

 

diminuição da declividade e o início dos patamares escalonados com gradiente 

suave, o patamar Santa Cruz da Baixa Verde, entre 850 e 750 metros de altitude.  

Figura 10: Mapa hidrográfico da bacia do riacho do Saco, com a indicação da localização do Riacho do Saco e dos dois 
principais afluentes (adaptado de SOUZA, 2011). 
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O limite inferior do patamar Santa Cruz da Baixa Verde corresponde à 

encosta da própria Serra da Baixa Verde, estruturada pela falha de Serra Talhada 

(CORRÊA, 1997; 2001), gerando um aumento no gradiente do perfil entre as cotas 

de 750 metros e 550 metros. 

Figura 11: Perfil Longitudinal do riacho do Saco (perfil 01) e de seus dois principais afluentes (perfil 02 e 03). Relação entre a 
altimetria e a distância da cabeceira dos rios, dados em metros (adaptado de SOUZA, 2011) 

 

A partir da base de encosta da Serra da Baixa Verde, estende-se o patamar 

Serra Talhada, que compreende dois compartimentos pedimentares, um que é 

reflexo do soerguimento da Serra da Baixa Verde, entre 550m e 450m de altitude, e 

o outro correspondente à Depressão Sertaneja stricto sensu, abaixo dos 450m. A 

transição entre esses dois compartimentos dá-se através de rupturas de gradientes 

marcadas por linhas de cristas. Nesse contexto morfoestrutural está implantada a 

parede do açude do Saco, claramente visível na parte final do perfil (SOUZA, 2011). 
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2.6. VEGETAÇÃO, OCUPAÇÃO E USO DO SOLO 

A diferenciação da vegetação na Bacia está estritamente ligada à diferença 

altimétrica e de precipitação entre os patamares. Corrêa (1997) dividiu a vegetação 

em três tipos: floresta subcaducifólia (acima dos 900 metros), caatinga (abaixo dos 

700 metros), e vegetação de transição (entre 700 e 900 metros).  

Contudo, devido à ocupação da área, houve uma diminuição gradativa da 

vegetação natural, tanto pelas ocupações urbanas, quanto pelo desenvolvimento da 

agropecuária, como mostra o mapa de uso do solo da bacia (figura 12), elaborado 

por Souza (2011) utilizando a classificação da vegetação local proposta por Corrêa 

(1997). 

Figura 12: Mapa de Uso da Terra da Bacia do riacho do Saco (esquerda); Planície de inundação com a presença de poço 
amazonas e de pasto (direita acima); e cercas de pedra dividindo propriedades (direita abaixo) (adaptado de SOUZA, 2011). 

 

A ocupação contemporânea da área em pesquisa inicia-se com a colonização 

europeia ao longo do século XVIII, com a instalação de fazendas de gado e missões 

religiosas.  Alguns estudos do início do século XX já apontavam para a área uma 

ocupação próxima ao que existe atualmente (CORRÊA, 1997).  
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A ocupação e o uso da área apresentam diferenças espaciais relacionadas 

com a variação climática entre os patamares da bacia.  No patamar Serra Talhada 

(mais seco) a agricultura é baseada em irrigação e culturas de subsistência, 

predominando a pecuária extensiva de pasto natural, e no patamar Santa Cruz da 

Baixa Verde (mais úmido) há a predominância do sistema cana-policultura 

(CORRÊA, 1997); onde a produção de cana-de-açúcar é vendida para engenhos 

locais. Os tipos de uso vão controlar a estrutura fundiária de cada patamar, 

enquanto que em Serra Talhada predominam as grandes propriedades, nas áreas 

de Santa Cruz da Baixa Verde há a predominância de pequenas propriedades. No 

mapa (figura 12), as classes de agricultura, pasto e solo exposto foram agrupadas 

em uma única classe. Tal escolha foi motivada pela alternância anual ou intra-anual 

do uso, onde uma parte do ano se planta cana, em outra milho e feijão, e nos 

períodos mais secos o solo sem cobertura permanece exposto (SOUZA, 2011), tal 

variação temporal depende do volume de chuva do ano agrícola, bem como a 

demanda dos engenhos.  

Outro aspecto importante quanto ao uso da terra foi a construção de açudes, 

tendo como destaque o açude do Saco, no centro da bacia, construído na década de 

1930 pelo Departamento Nacional de Obras Contra a Seca – DNOCS. Gerando 

novas possibilidades de uso no seu entorno como a agricultura irrigada e a 

piscicultura, ambas as atividades desenvolvidas com o apoio do Instituto 

Agropecuário de Pernambuco – IPA. Contudo como é predominante no semiárido 

nordestino não há um gerenciamento efetivo desse açude, sendo que os poucos 

dados disponíveis são datados da época da sua construção (SOUZA, 2011). 

A bacia apresenta dois centros urbanos principais, as cidades de Santa Cruz 

da Baixa Verde, ao norte, e a cidade de Serra Talhada, ao sul. Sendo que a área de 

Serra Talhada, ao sul da bacia, apresenta visualmente maior impacto sobre os 

processos superficiais, ocasionando a modificação de toda a rede de drenagem e do 

escoamento superficial. As principais estradas, em especial as que afetam 

diretamente o escoamento superficial ou que agem como áreas constritoras dos 

canais fluviais, também foram identificadas e mapeadas.  
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A partir da ocupação e do uso, citados acima, a vegetação nativa concentra-

se nas áreas de difícil acesso e em vertentes com alta declividade (CORRÊA, 1997). 

Além disto, a diferença de ocupação reflete-se diretamente na cobertura vegetal, 

onde o maior uso agrícola do patamar Santa Cruz da Baixa Verde é refletido pelas 

diminutas áreas com vegetação nativa e a má conservação das áreas 

remanescentes. 

 Outras características foram identificadas e mapeadas, dentro da escala de 

detalhe de 1:25000, contudo não foram passíveis de visualização no mapa 

apresentado. Dentre essas, cita-se os poços amazonas e as cercas de pedra (figura 

12). Os poços amazonas são utilizados para obtenção de água e são construídos 

em locais onde ocorre sedimento inconsolidado e acúmulo de água em 

subsuperfície, estando concentrados, na área estudada, sobre o patamar Santa 

Cruz da Baixa Verde. Já as cercas de pedra são utilizadas para demarcação dos 

terrenos e para diminuição da erosão nas encostas, estocando sedimento e 

consequentemente modificando, de forma pontual, a declividade da encosta e o 

escoamento superficial sobre as mesmas. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A fundamentação teórica da presente tese está centrada na construção de um 

arcabouço conceitual básico com ênfase em geomorfologia fluvial, principalmente 

nos processos geomorfológicos; na relação produção, transporte e deposição de 

sedimentos, como também em processos hidrossedimentológicos. 

Outro ponto importante foi a necessidade de verticalizar o estudo nas 

especificidades do ambiente semiárido. Como a literatura sobre o ambiente 

semiárido nordestino não é vasta, foi necessário trabalhar com analogias a partir de 

estudos em outros ambientes semiáridos, tais como nos EUA(BLANTON e 

MARCUS, 2009; GRAF, 1988; KARNIELE e ASHER, 1993), na área 

Mediterrânea(BOIX-FAYOS, BARBERÁ, et al., 2007; IMESON e PRINSEN, 2004; 

KIRKBY, BRACKEN e SHANNON, 2005; LESSCHEN, SCHOORL e CAMMERAAT, 

2009; PUIGDEFABREGAS, BARRIO, et al., 1998), na África (SACO, WILGOOSE e 

HANCOCK, 2007; VALLEJO, CLAESSENS, et al., 2008) e na Austrália(BULLARD e 

MCTAINSH, 2003; CHIEW, WHETTON, et al., 1995).  

A fundamentação está organizada na seguinte sequencia: conceitos básicos; 

relação entre precipitação e topografia e eventos extremos; processos fluviais e 

hidrologia em terras secas; formas e impactos no semiárido; transmissão de energia 

e área de captação efetiva; sensitividade da paisagem; e estilos fluviais. 

 

3.1. CONCEITOS BASE 

Inicialmente torna-se necessário explicitar alguns conceitos fundamentais que 

lastreiam a pesquisa, dentro de uma perspectiva sistêmica, complexa e que abarque 

questões hidrológicas, sedimentológicas e geomorfológicas, tais como: sistemas 

complexos, bacia hidrográfica e sistema fluvial.  

A perspectiva sistêmica defende o estudo das interações e inter-relações 

entre os elementos, não apenas os elementos e os processos isoladamente; 

adotando, assim, um exercício lógico que analisa os detalhes e ao mesmo tempo se 

preocupa com o todo (CHORLEY e KENNEDY, 1971; MATTOS e PEREZ FILHO, 



24 

 

2004; GUERRA e MARÇAL, 2006; CHRISTOFOLETTI, 2007). Entretanto essas 

relações são complexas e não lineares, assim, uma mudança na forma pode alterar 

os processos e mudanças nos processos podem alterar as formas, conhecidas 

como retroalimentação (CHORLEY e KENNEDY, 1971; THORNES e BRUNSDEN, 

1977).  A luz dessas ideias, Phillips (2012) define o sistema geomorfico como: 

Um sistema geomórfico pode ser caracterizado como um conjunto de 

componentes interconectados, os quais podem ser objetos (formas, massa 

ou energia estocada em compartimento), processos ou grupo de processos 

ou regimes (intemperismo, erosão fluvial e deposição aluvial), ou 

fenômenos ou eventos (cheias, ciclones tropicais e terremotos). Estes 

componentes são conectados por fluxos de matéria e energia, 

retroalimentação, sequência/conectividade espacial ou temporal e relações 

de processo-resposta (PHILLIPS, 2012, p. 151). 

Christofoletti (1999) coloca como necessário a delimitação do sistema para 

que se possa analisar a estrutura e comportamento do mesmo (CHRISTOFOLETTI, 

1999), deste modo o presente estudo irá trabalhar a bacia hidrográfica e/ou bacia de 

drenagem como recorte espacial sistêmico. Sendo definida como parte da superfície 

terrestre que é ocupada por um sistema de drenagem ou que drena água para 

aquele sistema de drenagem, e compreendendo uma unidade de caráter espacial 

(SUGUIO, 1998). 

Mattos e Perez Filho (2004) explicitam as características sistêmicas e 

complexas das bacias hidrográficas: 

A bacia hidrográfica não pode ser entendida pelo estudo isolado de cada 

um dos seus componentes: sua estrutura, funcionamento e organização são 

decorrentes das inter-relações desses elementos, de modo que o todo 

resultante não é resultado da soma da estrutura, funcionamento e 

organização de suas partes. Analisar separadamente os processos que 

ocorrem nas vertentes e aqueles que acontecem nos canais fluviais não 

permite compreender como o sistema bacia hidrográfica funciona enquanto 

unidade organizada complexa. (MATTOS e PEREZ FILHO, 2004, p. 17) 

A partir da ideia de bacia hidrográfica como recorte espacial é fundamental 

encontrar uma episteme sistêmica que suporte a análise integrada dos diferentes 
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elementos em estudos sobre o ambiente fluvial. Tanto na analise dos processos, 

quanto em relação à estrutura do sistema; leva-se em consideração tanto os 

elementos externos à rede de drenagem, quanto os elementos presentes na mesma, 

em especial a questão sedimentológica.  

Abarcando essa ideia existe o conceito de sistema fluvial, que é entendido 

como a zona fonte de sedimentos, a rede de transporte e os sítios de deposição. 

Esses elementos não são espacialmente excludentes, interagindo entre si, além de 

apresentar escalas diferenciadas. Para compreender as inter-relações, ou algum dos 

elementos em separado; é necessário analisar o comportamento dos rios, o aporte 

de água na zona fonte de sedimento, qual quantidade e tipo de sedimento 

disponível, como são os controles climáticos e geológicos e o que eles afetam, qual 

o uso do solo e cobertura vegetal e sua relação com as zonas do sistema fluvial, etc 

(SCHUMM, 1977).  

Para o estudo do sistema fluvial é necessário levar em consideração quatro 

conceitos: uniformidade dos processos, limiares de mudança, evolução da paisagem 

e respostas complexas. A uniformidade dos processos seria a permanência das leis 

físicas no espaço e no tempo. O limiar de mudança seria o nível de energia 

necessária para levar a uma alteração no estado do sistema. A evolução da 

paisagem está relacionada com o estado atual da paisagem e sua alteração no 

tempo, geológico ou humano. E as respostas complexas estariam relacionadas às 

respostas e ajustes do sistema às mudanças, às retroalimentações, às inúmeras 

variáveis envolvidas (SCHUMM, 1977; MATTOS e PEREZ FILHO, 2004). 

 

3.2. RELAÇÃO ENTRE PRECIPITAÇÃO E TOPOGRAFIA, E RECORRÊNCIA 
DE EVENTOS EXTREMOS EM TERRAS SECAS 

Ao falar de estudos em terras secas (drylands) – ambientes áridos, 

semiáridos e subúmidos – Graf (1988, p.69) coloca que o “entendimento da variação 

temporal e espacial da precipitação é um pré-requisito para entender as variações 

do comportamento fluvial”. Coelho Netto (1998), falando da relação entre as 

precipitações e do trabalho geomorfológico coloca: 
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A precipitação é um importante fator-controle do ciclo hidrológico e, 

portanto, da regulação das condições ecológicas e geográficas, de uma 

determinada região. As quantidades relativas de precipitação (volume), seus 

regimes sazonais ou diários (distribuição temporal) e as intensidades de 

chuvas individuais (volume/duração) são algumas das características que 

afetam a natureza e a magnitude do trabalho geomorfológico em bacias de 

drenagem e, portanto, o planejamento de áreas urbanas, industriais ou 

rurais. (COELHO NETTO, 1998, p. 100) 

Entre os eventos de chuva o produtor de maior volume (levando em 

consideração a relação magnitude e frequência) é o convectivo, e apenas os 

eventos de precipitação de maiores magnitudes ocasionam escoamentos 

superficiais (GRAF, 1988). Esses eventos, conhecidos na região estudada como 

enxurradas, ocorrem com maior frequência entre janeiro a junho, controlam o 

volume de precipitação da bacia (SOUZA, 2011) e atuam morfogeneticamente 

podendo causar impactos nas áreas urbanas ou rurais, a partir da remoção do solo e 

movimentos de massa (CORRÊA, 2001). 

Como dito anteriormente, a área da bacia do riacho do Saco apresenta uma 

diferença altimétrica entre base e topo superior a 700 metros, e tal diferença é 

refletida nos parâmetros climáticos, em especial sobre a precipitação que alterna 

entre 600mm/ano até valores superiores a 1000mm/ano (CORRÊA, 1997; SOUZA, 

2011). Contudo a área de pesquisa apresenta escassa rede de sensores climáticos 

gerando a necessidade de verticalizar os estudos sobre a relação clima/precipitação 

e topografia/altimetria, visando suprir a falta de dados por meio da interpolação os 

dados existentes. 

O fator principal dessa diferença é a presença da chamada chuva orográfica 

causada pela nebulosidade gerada a partir do resfriamento adiabático sofrido pela 

ascensão do ar causada pela orografia (MENDONÇA, 2007), ou seja, a orografia 

atuará como intensificador das precipitações independente da origem sinótica da 

precipitação (CANDIDO e NUNES, 2008). As vertentes localizadas a barlavento 

serão mais afetadas pela chuva do que as localizadas a sotavento, devido ao ar 

nesta encontrar-se menos úmido e forçado a descer, sofre o processo de 

aquecimento adiabático, dificultando o processo de formação de nuvens 

(MENDONÇA, 2007). 
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A relação entre orografia e precipitação é complexa e estritamente 

relacionada com as características dos ventos dos sistemas sinóticos atuantes, 

quanto maior for o número destes, maior a complexidade (COLTON, 1976). 

Enquanto que em ambientes planos uma medição de precipitação pode cobrir uma 

área de 100km², em ambientes de topografia irregular/montanhosa a variação de 

precipitação pode ser grande mesmo em pequenas distâncias, limitando assim a 

espacialidade dos dados obtidos por medições/estações pontuais (CORRADINI, 

1985).  

Para superar essas limitações, principalmente onde não há uma rede de 

monitoramento climática/meteorológica densa, é possível trabalhar com modelos 

matemáticos que consigam interpolar as informações existentes e ao mesmo tempo 

inserir o fator orográfico nos cálculos (KUNZ e KOTTMEIER, 2006; GAO, XU, et al., 

2006; CANDIDO e NUNES, 2008; CARVALHO, ASSAD e PINTO, 2012), ou então 

baseado em radares meteorológico e/ou sensores orbitais (FORESTI, KANEVSKI e 

POZDNOUKHOV, 2012; KULIGOWSKI e BARROS, 2001). 

Contudo, há duas limitações específicas nesses métodos, os quais 

impossibilita o uso no presente trabalho, a resolução espacial dos radares e 

sensores orbitais e a complexidade e foco dos modelos matemáticos. As 

metodologias baseadas nas informações de radares e sensores são para análise 

regional devido à resolução espacial dos dados impedirem análises locais; e os 

modelos matemáticos exigem a utilização de inúmeras variáveis climáticas e 

necessita a análise individual de uma série de eventos específicos, o que tornaria o 

processo de aquisição/processamento de dados lento (CHEN, CHEN e XU, 2007), a 

ponto de só ser viável ser realizados em trabalhos cujo objetivo principal é a análise 

climática. Dessa forma para o presente trabalho será necessário simplificar a análise 

da diferenciação climática interna da bacia, realizando uma diferenciação climática 

em quatro zonas, com base nos dados disponíveis, e visando compreender a 

importância percentual da captação de água em cada área da bacia. 

Além da relação precipitação/relevo é necessário caracterizar o 

comportamento da precipitação na bacia, principalmente a questão de magnitude e 

frequência dos eventos extremos. As chuvas extremas seriam os eventos geradores 
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de impacto na paisagem tais como prejuízos materiais e humanos, eventos erosivos 

intensos, entre outros (BEREZUK e SANT'ANNA NETO, 2006; SOJA e STARKEL, 

2007). Não há unanimidade na literatura na classificação quantitativa dos eventos 

extremos, ou seja, qual seria o valor de precipitação em milímetros para que o 

evento seja considerado um evento extremo, sendo o valor de 50mm de precipitação 

em 24h é bastante utilizado em diversos tipos de ambientes (LEITE, ADACHESKI e 

VIRGENS FILHO, 2011; SU, JIANG e JIN, 2006; CHU, ZHAO, et al., 2009; 

CASTELLANO e NUNES, 2010; MAROFI, SOHRABI, et al., 2011), vale ressaltar 

que o valor de 50mm/dia de precipitação é utilizado historicamente para a 

identificação das chuvas extremas nos EUA, sendo relativo a duas polegadas de 

chuva – 2 inches (CHU, ZHAO, et al., 2009). 

O INMET aconselha que seja utilizado um terço da precipitação média 

registrada no mês mais chuvoso (SILVA, FEDOROVA, et al., 2011). Também é 

comum o uso da média das precipitações máximas anuais (BEGUERIA e 

SERRANO, 2006; PRUDHOMME e REED, 1999), ou relacionado com o tempo de 

retorno do evento (DICKINSON, 1977; CHANGNON e HUFF, 1991; CASAS, 

HERRERO, et al., 2007). O estudo das precipitações a partir dos percentiles, onde 

os dias de chuva são separados em 10 grupos, pode ser utilizado para identificar a 

tendência de aumento ou diminuição das precipitações extremas (RODRIGO, 2002). 

Possivelmente a metodologia mais utilizada atualmente é a indicada pelo 

World Climate Research Programme (WCRP) e Expert Team on Climate Change 

Detection, Monitoring, and Indices (ETCCDMI) que entre outros índices coloca a 

definição dos limites a partir da média das maiores chuvas em um determinado 

período, seguindo determinado percentis 1%, 5% ou 10% das maiores chuvas 

(SUPPIAH e HENNESSY, 1998; DUCIC, LUKOVIC, et al., 2012; DIFFENBAUGH, 

PAL, et al., 2005; SANTOS e BRITO, 2007; SANTOS, BRITO, et al., 2012; 

PSCHEIDT e GRIMM, 2009; ZHANG, LI, et al., 2013), sendo deste modo adequado 

para a utilização em diferentes arranjos ambientais. 

Como também se pode trabalhar com diferentes escalas de tempo, como 

minutos ou horas de chuva, contudo a necessidade de dados detalhados se torna 

uma limitação nesses métodos comparando-os às análises diárias. Ou até com 
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períodos mais longos como mais de um dia, meses ou anos, diminuindo a precisão 

da análise, dificultado a análise das respostas processuais em ambientes seco, pois 

os efeitos gerados pelas precipitações extremas, como aumento/geração de fluxo 

nos rios dão-se em intervalo curto. Contudo no trabalho em tela os eventos serão 

analisados a partir do escoamento superficial, pois é esse que representará o 

trabalho em um sistema fluvial de terras secas (GRAF, 1988), ou seja, as 

considerações apontadas aqui serão aplicadas aos eventos de escoamento. 

 

3.3. HIDROLOGIA E PROCESSOS FLUVIAIS EM TERRAS SECAS 

Willian L. Graf, no livro “Fluvial Process in Dryland Rivers”, afirma que “um 

dos mais surpreendentes paradoxos das terras secas do mundo é que embora elas 

sejam terras com pouca chuva, os detalhes das suas superfícies são, sobretudo, 

produto das ações dos rios” (GRAF, 1988, p. 3, tradução do autor), ou seja, para 

entender as terras secas é necessário compreender os processos fluviais. Porem, os 

rios permanecem sem fluxo a maior parte do ano, havendo fluxo de água nos canais 

apenas durante as precipitações - rios efêmeros - ou estação chuvosa - rios 

intermitentes (BIGARELLA, SUGUIO e BECKER, 1979). Sendo os momentos que o 

escoamento superficial irá “abastecer” o canal fluvial, deste modo para entender a 

dinâmica fluvial é necessário compreender a relação chuva e escoamento (GRAF, 

1988), como também analisar a relação magnitude/frequencia dos eventos 

chuva/escoamento os quais irão controlar as vazões dos canais.  Dessa forma o 

escoamento superficial representa a contribuição de massa e energia para o sistema 

fluvial como um todo, controlando os processos fluviais e os processos de encosta. 

Contudo não há um padrão exato para a relação precipitação/escoamento, ou seja, 

não significa que um aumento de 25% na precipitação irá aumentar o volume de 

água das cheias em 25% sendo essas inter-relações complexas(LEOPOLD, 

WOLMAN e MILLER, 1964). 

Para analisar a relação entre precipitação e escoamento é necessário avaliar 

o estado da bacia, porque “se houver uma precipitação sobre a bacia previamente 

supersaturada, o escoamento será totalmente superficial, não havendo mesmo 

evaporação se a umidade do ar estiver saturada” (BIGARELLA, SUGUIO e 
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BECKER, 1979, p. 9). A saturação do solo está relacionada com a capacidade de 

infiltração do mesmo, que é colocada como uma das características que apresentam 

forte sensitividade, com valores flutuantes relacionados ao uso e conservação do 

solo, como também a alterações naturais das características do solo ou da cobertura 

superficial (LOVELL e JOHNSTON, 2009; GRAF, 1988). A partir dessas mudanças o 

volume do escoamento superficial é mutável, e vai depender do estado do sistema 

(BURT, 2001), assim o estudo sobre a capacidade de acúmulo de água no solo 

torna-se essencial não só por ser o fator chave para a mensuração da saturação e 

do escoamento, como também estar diretamente relacionado com o crescimento 

das plantas e o tipo de vegetação da área(RAMOS e CASASNOVAS, 2006). 

Entre os fatores relacionados com o escoamento superficial, a vegetação/uso 

pode ser entendida como o fator mais sensitivo, ou seja, mais passível de sofrer 

modificações, naturais e principalmente antrópicas. Essas modificações influenciam 

diretamente o escoamento superficial, desse modo a modificação da distribuição e 

dos padrões da vegetação podem ser compreendidos como variável modificante 

para o escoamento superficial, principalmente quando a análise trabalhar com o 

tempo histórico. Assim analisando as modificações dos padrões e distribuição da 

vegetação no semiárido pode-se ter indicações da variação do escoamento 

superficial, e consequentemente da mudança nas fontes de sedimento e das áreas 

de sedimentação (IMESON e PRINSEN, 2004; KASAI, BRIERLEY, et al., 2005). 

Normalmente o escoamento aumenta com a retirada da vegetação, relação visível 

principalmente em bacias de pequeno porte (TUCCI e CLARKE, 1997). 

A resposta do escoamento superficial à precipitação em terras secas pode ser 

dividida em resposta local; relacionada com as características do solo e cobertura 

superficial, e do uso do solo (cobertura vegetal e uso antrópico); e a resposta 

topográfica, relacionada com a topografia e o nível de conectividade da área – 

capacidade de transmissão de energia e matéria (KIRKBY, BRACKEN e SHANNON, 

2005).  

Além das mensurações diretas por fluviómetros ou outros 

equipamentos/técnicas (RODRIGUES, ANDRADE, et al., 2013; COSTA, 

FIGUEIREDO, et al., 2013), as quais exigem uma maior disponibilidade de recursos; 
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a literatura científica apresenta diversificadas metodologias para o calculo de 

escoamento superficial. Um das metodologias mais utilizadas é a partir de modelos 

hidrológicos como o Soil and Water Assessment Tool – SWAT – que entre outras 

informações calcula o escoamento superficial a partir de dados climáticos, de solo e 

de uso da terra (MACHADO, VETTORAZZI e CRUCIANI, 2003). Outro modelo 

utilizado é o Modelo Hidrológico Curve Number – MHCN – baseado em dados 

morfométricos, de uso e de solo (FEITOSA, FECHINE, et al., 2010; BESKOW, 

MELLO, et al., 2009). Como também a partir do TOPMODEL (LIANG, WANG, et al., 

2012); ou a partir de diversos métodos de balanço hídrico (CHIEW, WHETTON, et 

al., 1995; KARNIELE e ASHER, 1993; FENG, VICO e PORPORATO, 2012). 

Um ponto importante a se comentar é a diminuição do fluxo relacionada com 

a infiltração da água no leito (em áreas de leito não rochoso) e nas margens dos 

canais (barras, planícies de inundação). Essa infiltração resulta no armazenamento 

de água, utilizável após a estação de cheia, como é o caso das escavações de leito 

do rio, realizadas no semiárido pernambucano, para obtenção de água (SOUZA e 

CORRÊA, 2012b). Tal acumulação pode atingir volume considerável, chegando a 

até 29%,do fluxo do canal; e ao mesmo tempo causa uma diminuição no nível das 

cheias (GRAF, 1988). 

Resultado dos fluxos, lineares (vazão) e laminares (escoamento), a taxa de 

erosão nos climas semiáridos, principalmente os na faixa de 400mm-500mm anuais, 

foi considerada “máxima” em relação aos demais sistemas morfoclimáticos da Terra 

(LEOPOLD, WOLMAN e MILLER, 1964; GRAF, 1988). O aumento dá-se 

principalmente por causa da sazonalidade climática anual, que controla a variação 

da cobertura vegetal intra-anual, onde o aumento do escoamento gera um aumento 

na erosão laminar e linear, por isto outras áreas que também apresentam climas 

sazonais, como as áreas de monções, também apresentam taxas altas de erosão, 

inclusive maiores que nas áreas semiáridas (WALLING e WEBB, 1996), devido à 

relação entre quantidade de precipitação e vegetação. Contudo outros fatores 

naturais influenciam as taxas de produção de sedimento, tais como as 

características do solo e a declividade, como também a ação antrópica modifica 

direta e indiretamente a produção de sedimento de uma área. 
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As estimativas de taxas de erosão analisam o ambiente a partir da vegetação 

natural, contudo com a retirada da vegetação há uma desestabilização do sistema e 

um aumento da erosão. Nos sistemas semiáridos é comum a retroalimentação 

positiva, onde surge uma acelerada degradação dos solos, em decorrência do uso 

(DREW, 2005; SACO, WILGOOSE e HANCOCK, 2007), um efeito claro da 

retroalimentação positiva nos ambientes semiáridos nordestinos são os processos 

de desertificação. 

Relacionando o uso agrícola da terra a partir da agricultura de sequeiro, 

comum na área de pesquisa (em algumas áreas da bacia há irrigação, o que acaba 

modificando as datas agrícolas), com a erosão dos solos; normalmente a cultura é 

plantada no início do período chuvoso e colhida no período seco; ou seja, no início 

das chuvas o solo de uso agrícola está desprotegido, deste modo há um aumento da 

erosão e da taxa de produção de sedimentos (TUCCI e CLARKE, 1997; GUERRA, 

2004), o que pode ser visto nas chuvas extremas no início do período chuvoso, 

quando a vegetação ainda não apresenta seu desenvolvimento pleno.. 

 

3.4. TRANSMISSÃO DE ENERGIA E ÁREA DE CAPTAÇÃO EFETIVA 

Ao se pensar em transmissão em um sistema fluvial um ponto a ser revisto é 

a visão de que a transmissão de energia e o transporte de matéria no sistema 

sempre ocorre de forma livre. Ou seja, ignora-se o estudo da estrutura do sistema e 

seu funcionamento em relações a questões de impedimentos de fluxos. Um exemplo 

disso é a relação direta feita entre escoamento e vazão (ANDREOLLI, 

COLLISCHONN, et al., 2006), realizada de maneira indireta, em diversas obras de 

engenharia, onde todo o escoamento à montante da bacia corresponde à vazão à 

jusante, pensamento defendido por Calasans, Levy e Moreu (2008) ao colocar que: 

O dimensionamento de drenos, barragens, e obras de proteção contra as 

cheias e erosão hídrica requer o estudo das precipitações intensas para a 

obtenção da altura da chuva de projeto, com a qual é definida a vazão 

utilizada (CALASANS, LEVY e MOREAU, 2008, p. 83)  
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Essa ideia, que ignora casos de impedimentos/retenção de fluxos, pode gerar 

um superdimensionamento das infraestruturas hídricas, como também um 

superdimensionamento do volume de água em reservatórios, dificultando o 

gerenciamento de recursos hídricos. Tornando, assim, necessário analisar as 

ligações de transporte dentro do sistema. 

O conceito de ligação foi consolidado na geomorfologia por Brunsden e 

Thornes (1979) no contexto da sensitividade da paisagem, e é definido como a 

capacidade de transmissão entre os componentes do sistema (BRUNSDEN e 

THORNES, 1979; BRUNSDEN, 1993; BRUNSDEN, 2001; HARVEY, 2002). Dentro 

da sensitividade da paisagem o conceito de ligação é trabalhado como parte da 

resistência estrutural (BRUNSDEN, 2001), sendo o desenho atual de um sistema, 

seus componentes, topologia, ligações, limiares e controles. 

A resistência estrutural se divide em dois fatores inter-relacionados, ambos 

necessários para o estudo da transmissão no sistema; a sensitividade de 

localização, relativa à localização absoluta e relativa dos elementos componentes do 

sistema, e a resistência de ligação sendo a característica responsável pela 

propagação dos efeitos de mudança pelo sistema, lembrando que essa propagação 

não é apenas na direção do fluxo, podendo haver retroalimentação a montante 

(BRUNSDEN, 2001; BRUNSDEN, 1993). No caso é importante identificar a 

localização de cada elemento que influencie a transmissão para que seja realizada 

uma análise em escala mais detalhada.  

A resistência de ligação apresentaria três estágios; ligado (coupled) onde há 

livre transmissão de energia e matéria entre os elementos do sistema; desligado 

(decoupled), onde a transmissão de energia e matéria foi temporariamente 

interrompida por algum tipo de barramento que pode ocasionalmente ser superado; 

e não ligado (not coupled), onde não há nenhuma ligação entre as partes do 

sistema, normalmente pela descontinuidade entre dois domínios de processos 

(BRUNSDEN, 2001; HARVEY, 2001; BRUNSDEN, 1993). Os estágios são 

temporalmente mutáveis, em especial em áreas de alta variabilidade ambiental, 

como áreas de vegetação caducifólia ou subcaducifólia. Tais características 
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influenciam na velocidade de resposta a impactos e no tempo de recuperação 

(SWIECHOWICZ, 2002).  

A relação de ligação pode ser trabalhada em várias escalas (HARVEY, 2012), 

entre as zonas do sistema fluvial (SCHUMM, 1977) ou através de todos os 

elementos da bacia. O aspecto de ligação é variável com o tempo, podendo sofrer 

mudanças a partir das modificações da paisagem obedecendo às características 

básicas de mudanças do sistema, tais como tempo de recuperação (HARVEY, 

2002). Normalmente dois tipos de escalas de ligação são trabalhados; escala local e 

larga escala. 

A escala local envolve a ligação dentro de uma zona ou entre duas zonas 

adjacentes do sistema fluvial. Está relacionada com o transporte em direção à 

montante e também pela propagação dos efeitos relacionados com as mudanças do 

nível de base, tanto à montante quanto à jusante (HARVEY, 2002). A relação de 

ligação local pode ser dividida em: relação de ligação interna das encostas, relação 

entre a encosta e o canal; relação entre tributários e o rio principal; e relação de 

ligação dentro do canal. 

A relação de ligação em grande escala é compreendida pelas interações 

entre a montante e a jusante do sistema fluvial, podendo ser zonal, quando se trata 

da relação geral entre duas zonas do sistema fluvial (SCHUMM, 1977), ou regional, 

quando se trata de elementos que afetam todo o sistema. Vários elementos podem 

alterar essas relações de ligação; como, por exemplo, os leques aluviais em climas 

semiáridos e áridos retendo sedimentos das áreas mais elevadas que alteram a 

relação zonal entre as áreas fontes e a jusante do sistema (HARVEY, 2012; 2001); 

ou então uma mudança tectônica do nível de base da bacia alterando os processos 

dentro do sistema e assim modificando as relações de transmissão em diversas 

áreas do mesmo, podendo gerar modificações como capturas de drenagem 

(HARVEY, 2002) ou preenchimento de canais.  

Por fim a relação de ligação do sistema está imbricada com os fatores 

controladores do seu desenvolvimento (HARVEY, 2001) e com a sensitividade dos 

sistemas geomorfológicos, sendo, deste modo, mutável temporalmente 

(SWIECHOWICZ, 2002). Harvey (1997) afirma também que se deve estudar a 
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escala temporal, quanto à sua (des)sincronia e como as diversas escalas de tempo 

interagem, para que seja possível avaliar a evolução da disponibilidade de 

sedimento no sistema. 

O estudo sobre a interação entre as escalas deve, também, ser realizado para 

as ligações entre as diversas escalas espaciais. Na escala local os aspectos e 

mudanças ambientais controlam a relação de transmissão, na escala zonal o 

controle é exercido por mudanças climáticas que alterem o nível de base, e na 

escala regional o controle é exercido pela histórica tectônica e geomorfológica do 

sistema (HARVEY, 2002). Outro exemplo de interação entre escalas é a 

possibilidade de trabalhar o canal em três escalas distintas: hidrológica, secção 

lateral e trecho de canal (PHILLIPS, 2012, p. 157). 

Posterior à ideia de relação de ligação, trazida inicialmente por Brunsden e 

Thornes (1979) e detalhada, dentre outros, por Harvey (2002), desenvolveu-se 

inúmeras pesquisas sobre os processos de transmissão do sistema, buscando 

compreender, e não apenas mensurar, o comportamento do mesmo. Pois é a partir 

da relação entre as partes, como também dos processos de retroalimentação, que 

se pode compreender a operação do sistema, e essa relação em um sistema fluvial 

dá-se, em especial, a partir da transmissão de energia e material entre os 

componentes do sistema. Assim é essencial compreender essa relação e seu 

comportamento no espaço e no tempo. 

Uma das metodologias voltadas para o estudo do comportamento fluvial é a 

dos “estilos fluviais”, na qual cada bacia hidrográfica constitui um conjunto próprio de 

atributos, analisados a partir de três elementos; a planta do canal, as unidades 

geomórficas da bacia, e a textura do leito (BRIERLEY e FRYIRS, 2005; BRIERLEY e 

FRYIRS, 2000; BRIERLEY, FRYIRS, et al., 2002; FRYIRS e BRIERLEY, 2005). A 

identificação e interpretação das unidades geomórficas possibilita a compreensão 

dos processos que refletem a dimensão do comportamento dos estilos fluviais. 

Desta forma os estilos fluviais e seus padrões são avaliados em relação ao contexto 

paisagístico e às ligações espaciais e temporais dos seus processos 

geomorfológicos (CORRÊA, SILVA, et al., 2009). 
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Ao analisar as relações de transmissão de fluxos biofísicos (BRIERLEY e 

FRYIRS, 2000) a perspectiva metodológica dos estilos fluviais observa as inter-

relações em três dimensões espaciais; longitudinal, lateral e vertical. As ligações 

laterais incluem as interações entre as encostas e o canal e entre o canal e a 

planície aluvial, e estas respondem pelo suprimento de materiais à rede de canais. 

As ligações longitudinais, entre montante e jusante, e entre os canais tributários e o 

coletor principal, regem a transferência de fluxo pelo sistema e a capacidade dos 

canais em transferir ou acumular sedimentos de diversos calibres sobre o assoalho 

do vale. As ligações verticais referem-se às interações superfície/subsuperfície entre 

a água e os sedimentos e ao retrabalhamento desses (BRIERLEY, FRYIRS e JAIN, 

2006; FRYIRS, BRIERLEY, et al., 2007a; BLANTON e MARCUS, 2009).  

Utilizando esse ponto de vista sobre as relações de transmissão no sistema 

foi formulada/compilada a proposta teórico/metodológica da conectividade da 

paisagem, a qual organizou e consolidou os conceitos relacionados aos estudos de 

transmissão de energia entre elementos do sistema; buscando a construção de um 

modelo teórico e prático aplicável. Analisando as limitações das modelagens 

matemáticas generalistas, principalmente na análise de pequenas áreas, e a 

necessidade dos dados provenientes do trabalho do campo, pode-se aumentar a 

complexidade dos estudos e superar a ideia de síntese, através da “caixa preta” 

utilizada, por exemplo, no modelo jusante-montante (SCHUMM, 1977). Para tanto, 

faz-se necessário analisar a conectividade entre os elementos da paisagem, e assim 

explicar as relações espaciais, o comportamento dos fluxos biofísicos e os ajustes 

do sistema (BRIERLEY, FRYIRS e JAIN, 2006). 

A conectividade da paisagem seria a possibilidade de interação e circulação 

de energia e matéria entre seus compartimentos. Desse modo podem-se observar 

entre os elementos da paisagem elementos de conectividade e/ou elementos de 

desconectividade (BRIERLEY, FRYIRS e JAIN, 2006). A conectividade controla a 

evolução dos ambientes fluviais (canais e planícies de inundação), as dinâmicas de 

formação e destruição de paisagens e as potencialidades de recuperação 

(BLANTON e MARCUS, 2009; HOOKE, 2003; JAIN e TANDON, 2010).  
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A partir dessa ideia a análise é dividida em quatro escalas; escala 

intracompartimento da paisagem, escala entre os compartimentos da paisagem; 

escala de sub-bacia; e escala de bacia. Por sua vez, a escala intracompartimento de 

paisagem é dividida em três: coluvial, ligação lateral relacionada com o 

desenvolvimento e retrabalhamento dos processos de encosta ao longo da catena; 

aluvial, ligação lateral relacionada com a formação e retrabalhamento das planícies 

de inundação e deposição nos canais; e a relação superfície e subsuperfície, ligação 

vertical relacionada com o fluxo vertical de água, sedimentos e nutrientes, como 

também com a manutenção do nível de base (FRYIRS, 2013).  

A escala entre compartimentos de paisagem apresenta quatro possibilidades: 

jusante-montante, ligação longitudinal relacionada com a transferência de fluxo 

através do sistema; canal tributário-principal, ligação longitudinal relacionada, 

também, com a transferência dos fluxos através do sistema; encosta e fundo do 

vale, ligação lateral relacionada com a denudação e erosão da encosta, deposição e 

retrabalhamento dos colúvios e do material do fundo do vale; e canal-planície de 

inundação, ligação lateral, relacionada com a formação e retrabalhamento das 

planícies de inundação. As escalas de sub-bacia e bacia são o conjunto de 

informações sobre a conectividade e características das suas áreas (BRIERLEY, 

FRYIRS e JAIN, 2006; FRYIRS, 2013). 

A partir do estudo da conectividade nas escalas mencionadas podem-se gerar 

modelos espaciais e temporais de conectividade que afetam a natureza e as taxas 

de velocidade de respostas a mudanças, ou até de não resposta a mudanças, deste 

modo influenciando a capacidade potencial de recuperação do sistema após um 

perturbação (BRIERLEY e FRYIRS, 2005). Esses modelos são modificados por uma 

série de formas, classificadas como os buffers, barriers, blankets e boosters, que 

podem impedir, ou diminuir, a transmissão, ou até auxiliar e aumentar a transmissão, 

o caso dos boosters.  

Os Buffers são formas que evitam ou impedem a entrada de sedimentos nos 

canais. Quando os sedimentos efetivamente chegam aos canais, as barriers podem 

impedir sua movimentação através dos mesmos. Os blankets são características 

que evitam interações verticais e o re-trabalhamento dos sedimentos. Já os boosters 
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atuam aumentando a propagação de energia e matéria no sistema (BRIERLEY, 

FRYIRS e JAIN, 2006; FRYIRS, BRIERLEY, et al., 2007a; HOOKE, 2003; BLANTON 

e MARCUS, 2009; FRYIRS, 2013). 

Os buffers rompem as ligações longitudinais ou laterais, atuando como áreas 

de deposição de sedimentos, os mais comuns são: formas de atuação pontuais, 

vales preenchidos conservados e leques aluviais (também atuam como 

dispersadores do fluxo), e canais tributários preenchidos; formas de atuação em 

escala de paisagem, como planície de inundação contínua, zonas de piemonte e 

terraços; como também formas de atuação; e formas de atuação localizadas, mas 

não pontuais, planícies de inundação descontínuas (FRYIRS, BRIERLEY, et al., 

2007a).   

Os barriers, normalmente, rompem as ligações longitudinais a partir da 

modificação do nível de base e/ou das características do leito do canal. As formas 

mais comuns são: as soleiras rochosas e os detritos de madeira que atuam 

aumentando o preenchimento do vale a montante (FARIA, 2000). As áreas de 

constrição de vale aumentam a sedimentação e a formação de unidades de leito e 

planícies de inundação; as barras arenosas/cascalhentas fazem com que os 

sedimentos permaneçam retidos temporariamente, sendo posteriormente 

deslocados. Os barramentos antrópicos, como as barragens, bloqueiam o transporte 

de sedimento, apenas a carga em suspensão pode ultrapassar essas barreiras, 

apesar do aumento da sedimentação a jusante dos barramentos (FRYIRS, 

BRIERLEY, et al., 2007a).  

Os blankets rompem as ligações verticais alterando a relação 

superfície/subsuperfície dos fluxos. Podem ocorrer nas planícies de inundação ou no 

canal. Na planície de inundação camadas de sedimentos a recobrem modificando as 

características de solo e as propriedades hidrológicas. No canal, a presença de 

concreções no leito também inibe o retrabalhamento dos sedimentos de 

subsuperfície (FRYIRS, BRIERLEY, et al., 2007a). 

Essas formas desconectantes alteram a dinâmica do balanço de 

sedimentação (FRYIRS, 2013), não se restringindo apenas às áreas adjacentes, 

podendo modificar relações à montante ou à jusante por quilômetros (DREW, 2005; 
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KASAI, BRIERLEY, et al., 2005). Podem existir outros elementos desconectantes 

principalmente de gênese antrópica, como estradas sem drenagem, ou com 

drenagem insuficiente (BLANTON e MARCUS, 2009; SOUZA e CORRÊA, 2012a; 

HOOKE, 2003). 

Após a analise desses impedimentos é visível que há uma diminuição da área 

de contribuição real da bacia, ou seja, o material, ou parte dele, à montante não 

ultrapassa os impedimentos modificando a área de captação da bacia. Deriva-se 

assim o conceito de área de captação efetiva (effective catchment area) que é a 

área que contribui diretamente, ou por onde se processa o transporte, para a rede 

de canais; e reflete o grau de conectividade da bacia, tanto longitudinal, quanto 

lateral ou vertical (FRYIRS, BRIERLEY, et al., 2007a; FRYIRS, 2013). 

Contudo os impedimentos atuam diferentemente em resposta a eventos com 

magnitude e frequência diversas. Essa questão está diretamente relacionada à 

sensitividade, às respostas aos eventos e aos limiares de mudança (BRUNSDEN, 

2001; THOMAS, 2001); ou seja, a área de captação efetiva é temporalmente 

diferente, estando relacionada com a magnitude dos diferentes tipos de eventos de 

entrada de energia. Há, assim, a presença dos chamados eventos efetivos ou 

escalas de tempo efetivas (effective timescale) (FRYIRS, BRIERLEY, et al., 2007a), 

os eventos efetivos são os eventos capazes de ultrapassar um impedimento e a 

escala de tempo efetiva é a frequência dos eventos efetivos (figura 13). 

O grau de conectividade estará diretamente relacionado à velocidade de 

transmissão das mudanças. Em sistemas com forte grau de conectividade as 

mudanças vão ser transmitidas rapidamente, e em sistemas desconectados essas 

mudanças podem ser absorvidas, parcialmente ou completamente, ou podem ser 

suprimidas temporariamente (THOMAS, 2001; HOOKE, 2003; FRYIRS, BRIERLEY, 

et al., 2007a; JAIN e TANDON, 2010; FRYIRS, 2013). Os buffers e barriers¸ estarão 

relacionados com momentos de repouso do transporte de sedimentos, que podem 

ser novamente movimentados a partir de eventos efetivos. 

A distribuição de impedimentos irá determinar a capacidade de cada 

compartimento da paisagem ser envolvido no fluxo de sedimentos em cada intervalo 

de tempo ao longo dos quais mudanças na distribuição, ou das características, dos 
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impedimentos alteram o transporte de sedimentos. Entender o comportamento 

temporal/espacial da relação de transmissão (conectividade da paisagem) gera 

possibilidade, por exemplo, de isolar as fontes e impactos das perturbações e 

predizer quando o sistema irá manifestar as mudanças ou absorve-las (THOMAS, 

2001; KASAI, BRIERLEY, et al., 2005; FRYIRS, BRIERLEY, et al., 2007a; FRYIRS e 

BRIERLEY, 2009; CHIVERRELL, FOSTER, et al., 2010). 

Figura 13: Escalas e tipos de conectividades (adaptado de BRIERLEY, FRYIRS e JAIN, 2006). 

 

Assim é necessário avaliar os diferentes cenários da área de captação 

efetiva, em relação aos diferentes eventos efetivos e a escala de tempo efetiva 

(FRYIRS, BRIERLEY, et al., 2007a). O modelo teórico dessa relação leva em conta 

três cenários de eventos, relacionados com as magnitudes dos mesmos, alta, 

moderada e baixa. Ou seja, é necessário avaliar o comportamento das 

precipitações, magnitude e frequência, para identificar os eventos e escala de tempo 

efetiva, identificando, assim, cenários diferentes onde a área de captação irá ser o 

reflexo das respostas aos impedimentos. Entender o comportamento 
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temporal/espacial da relação de transmissão (conectividade da paisagem) dá a 

possibilidade de isolar as fontes e impactos das perturbações e predizer quando o 

sistema irá manifestar as mudanças ou absorve-las (THOMAS, 2001; FRYIRS, 

BRIERLEY, et al., 2007a; FRYIRS e BRIERLEY, 2009; KASAI, BRIERLEY, et al., 

2005). 

O ambiente de terra seca apresenta uma maior complexidade ao se trabalhar 

com a conectividade da paisagem, pois apenas alguns eventos chuvosos causam 

escoamento superficial e fluxo fluvial (GRAF, 1988) e consequentemente transporte  

de água, sedimentos e nutrientes. Assim a magnitude deve ser analisada a partir 

dos eventos que causem esses fluxos, ou seja, apenas nos eventos onde há 

transporte, e não para todos os eventos chuvosos, podendo, deste modo, ser 

avaliados a partir dos eventos de escoamento. A distribuição de impedimentos irá 

determinar a capacidade de cada compartimento da paisagem de ser envolvido no 

fluxo de sedimentos em cada intervalo de tempo, onde mudanças na distribuição, ou 

das características, dos impedimentos alteram o transporte de sedimentos.  

Finalizando para a compreensão da conectividade (relação de transmissão do 

sistema), é necessário informações de campo visando analisar a estrutura (padrões 

de distribuição de unidades geomórficas e características físicas da bacia) e o 

funcionamento (comportamento dinâmicos do sistema, processos geomorfícos e 

fluviais) do sistema. A partir da analise da estrutura e funcionamento é possível 

avaliar o grau de conectividade em cada área do sistema (ARTZA e WAINWRIGHT, 

2009). Souza (2011), diferenciou a magnitude dos eventos chuvosos, no caso o 

volume mensal de escoamento, em baixa, moderada e alta, usando como base a 

proposta teórica de Fryris, et al (2007b):   

...os eventos de baixa magnitude aqueles com alta frequência, que ocorrem 

varias vezes durante os ciclos anuais; os eventos de magnitude moderada 

seriam os eventos mais fortes de um ano climatologicamente dentro da 

modelagem padrão do equilíbrio dinâmico da paisagem, onde em anos mais 

chuvosos eles ocorrem com maior frequência ou em anos mais secos eles 

não ocorrem; e os eventos de alta magnitude são eventos esporádicos, 

normalmente gerados por uma combinação não usual de sistemas 

sinóticos, normalmente resultando em um volume de precipitação bastante 

superior aos eventos moderados usuais. Sendo esses eventos fora do 
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padrão da modelagem do equilíbrio dinâmico, ou seja, os eventos de alta 

magnitude representam uma superação do limiar de mudança geral do 

sistema, gerando entropia e efeitos de retroalimentação no sistema. 

(SOUZA, 2011, p. 88) 

Alguns estudos oferecem arcabouço teórico/metodológico para a elaboração 

de modelos de evolução da transmissão de energia em sistemas fluviais, inclusive 

em ambientes semiáridos, contudo essas pesquisas atrelam-se apenas a alguns 

elementos necessários para o estudo dessa evolução, sendo necessária uma 

organização e unificação desse arcabouço para que seja possível elaborar modelos 

de evolução. Segue uma série de elementos analisados por essas pesquisas, bem 

como alguns dos trabalhos que abarcaram cada tema: mudança do uso de solo e 

alterações na conectividade (CROKE, MOCKLER, et al., 2005; BOIX-FAYOS, 

BARBERÁ, et al., 2007; KASAI, BRIERLEY, et al., 2005; SWIECHOWICZ, 2002; 

BRIERLEY e FRYIRS, 1999; BRIERLEY, BROOKS, et al., 2005; BLANTON e 

MARCUS, in press); relações encosta e canal(ARTZA e WAINWRIGHT, 2009; 

HARVEY, 2001; WAINWRIGHT, 2006; FRYIRS e BRIERLEY, 1999; FULLER e 

MARDEN, 2011); mudanças induzidas e conectividade(VANACKER, MOLINA, et al., 

2005; FRYIRS e BRIERLEY, 2009; WARNER, 2006); evolução de depósitos 

sedimentares e conectividade (THOMS, 2003; HOOKE, 2003; THOMS, 

SOUTHWELL e MCGINNES, 2005; WOLSKI e MURRAY-HUDSON, 2006; MILLER, 

MACKIN, et al., 2013); escoamento e conectividade (ARTZA e WAINWRIGHT, 2009; 

MICHAELIDES e WAINWRIGHT, 2002; BACHMAIR e WEILER, in press; 

BRACKEN, WAINWRIGHT, et al., in press); ambientes secos e 

conectividade(PUIGDEFABREGAS, BARRIO, et al., 1998; SACO, WILGOOSE e 

HANCOCK, 2007; LESSCHEN, SCHOORL e CAMMERAAT, 2009; SOUZA e 

CORRÊA, 2012a; BARROS, SOUZA e CORREA, 2010; REANEY, BRACKEN e 

KIRBY, in press); modelos de transporte de sedimentos (HOOKE, 2003; 

HECKMANN e SCHWANGHART, 2013; JAIN e TANDON, 2010). 

3.5. CENÁRIOS DE MUDANÇA E MODELOS DE EVOLUÇÃO – 
SENSITIVIDADE DA PAISAGEM E ESTILOS FLUVIAIS 

Ao se pensar em modelos de evolução da área de captação efetiva e cenários 

de mudança é necessário compreender como os processos do sistema fluvial 

semiárido se comportariam após mudanças nos inputs do sistema, como também 
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em mudanças em suas próprias características, mudanças tanto antrópicas quanto 

naturais. Para tanto as propostas teórico-metodológicas de sensitividade da 

paisagem e de estilos fluviais, já mencionadas, suprem essa necessidade. Podendo-

se trabalhar com os estilos fluviais ao se pensar mudanças nos ambientes fluviais e 

com a ideia de sensitividade para mudanças nas encostas, e ao mesmo tempo inter-

relacionar esses ambientes e essas propostas, podendo, assim, analisar diversos 

cenários de mudanças. A partir da compreensão das relações entre os elementos do 

sistema, baseado nos estilos fluviais e sensitividade da paisagem, é possível 

identificar os processos de retroalimentação existentes no sistema, fundamental 

para a construção adequada de cenários futuros. 

Inicialmente para se entender o conceito de sensitividade da paisagem, é 

importante entender a proposição de estabilidade da paisagem, como uma função 

de distribuição temporal e espacial de forças de resistência e perturbação 

(BRUNSDEN, 1996). Ou seja, a estabilidade é a relação entre resistências e 

perturbações nas paisagens, com as devidas diferenças espaciais e temporais. Ela 

pode ser medida pela proporção da magnitude das forças de perturbação e da 

magnitude e eficiência do limiar de estabilidade, a partir do qual o sistema passa a 

ter respostas perceptíveis à mudança (BRUNSDEN e THORNES, 1979). 

A força de resistência do sistema é a capacidade de resistência em relação a 

uma mudança do estado inicial após uma perturbação (BRUNSDEN e THORNES, 

1979; MATTOS e PEREZ FILHO, 2004). A força de perturbação são aplicações de 

energia a partir dos controles do sistema, como clima e tectônica, em alguns casos 

interferências biótica e antrópicas podem atuar como força de perturbação 

(BRUNSDEN, 2001). Contudo não se deve confundir força de perturbação com 

modificação da resistência de um sistema, por exemplo, a retirada da vegetação em 

si não vai causar uma modificação do sistema geomorfológico, mas antes modificar 

a resistência da área. 

Ao analisar as forças de resistência do sistema encontra-se o limiar de 

mudança do sistema (limiar de estabilidade), ou seja, ao nível de perturbação, que 

ao ser superado desencadearia mudanças no sistema, sendo definido a partir das 

forças de resistência (BRUNSDEN e THORNES, 1979; BRUNSDEN, 2001; ZEHE e 
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SIVAPALAN, 2009; BRUNSDEN, 1993). O limiar de mudança do sistema não é fixo, 

podendo variar no tempo e no espaço, tanto relacionado com as forças de 

resistência; como a partir de respostas às forças de perturbação, mesmo antes 

dessas atingirem o limiar de resistência; como também quando as forças de 

perturbação superam o limiar de resistência às mudanças, há a possibilidade de 

haver alterações nos valor inicial do limiar de mudança (PHILLIPS, 2009; ZEHE e 

SIVAPALAN, 2009). 

Baseado nessas ideias, a sensitividade da paisagem seria a probabilidade de 

uma mudança nos controles do sistema ou nas forças aplicadas sobre ele, produzir 

respostas sensíveis, reconhecíveis, sustentáveis, contudo complexas (BRUNSDEN 

e THORNES, 1979; BRUNSDEN, 1996; BRUNSDEN, 2001). Ou seja, tanto a 

mudança das forças de perturbação quanto às mudanças nas forças de resistência, 

irão afetar a sensitividade da paisagem. A base teórica da sensitividade da 

paisagem já é clássica e apresenta alguns conceitos bem estabelecidos na 

literatura, contudo a sensitividade da paisagem organiza e padroniza a conceituação 

e terminologias, como também tenta desenvolver uma práxis convergente e sólida 

baseada em ideias compiladas e ampliadas (THOMAS, 2001). 

A sensitividade da paisagem surge como uma organização lógica, conceitual, 

terminológica e metodológica de várias questões abordadas pela geomorfologia. 

Organizando uma série de informações que possibilitam uma analise multivariada 

das questões relacionadas com mudanças nas paisagens, como também apresenta 

respostas complexas às mudanças, oferecendo uma série de ferramentas 

metodológicas para a análise sobre a capacidade de mudança do sistema ou do 

mesmo absorver mudanças, baseado em informações como: resistência e força; 

frequência, magnitude e duração das perturbações; estabilidade/resiliência das 

paisagens; e controles temporais e espaciais das características do sistema 

(PHILLIPS, 2009). 

A sensitividade de um sistema é definida pelas suas especificações, que 

caracterizarão sua propensão para a mudança e sua habilidade para absorver forças 

desestabilizadoras (BRUNSDEN, 2001; BRUNSDEN, 1993). Outro ponto a ser 

levado em consideração é a temporalidade da sensitividade, que pode variar pelo 
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tempo, assim como pelo espaço. A variação temporal pode ser considerada a partir 

de várias escalas, variação dentro de um dia, de um mês, de um ano, décadas, 

séculos, milênios, ou em escalas geológicas de tempo (THOMAS, 2001). A ideia de 

temporalidade representa-se anualmente na área de estudo, por causa de seu 

regime de chuvas mal distribuído que altera periodicamente as forças de resistência 

do sistema geomorfológico, que são um dos principais controles do seu limiar de 

estabilidade. 

As forças de resistência podem ser distribuídas em cinco tipos (BRUNSDEN, 

2001; BRUNSDEN, 1993), a resistência estrutural, já citada; resistência de força; 

resistência morfológica; resistência de filtro; e resistência do estado do sistema. 

A resistência de força (strength resistence) é a barreira à mudança das 

propriedades e disposições dos materiais constituintes do sistema. Este tipo de 

resistência compreende dois aspectos; o primeiro são as características da fábrica 

estrutural da paisagem, da formação das rochas e da história tectônica da área, 

assim como suas linhas de fraqueza geológica (THOMAS, 2001). O segundo 

aspecto são as propriedades químicas e físicas da litologia; a resistência e 

erodibilidade; os tipos de resposta a forças de estresse (liquida, plástica ou 

quebrantável). Essas características vão controlar o relevo, a declividade, entre 

outras características morfológicas (BRUNSDEN, 1993). 

A resistência morfológica (morphological resistance) é a variação da 

distribuição, pelo sistema, da energia potencial; distribuindo e analisando a altimetria 

e a declividade das encostas. A resistência de morfologia também orienta a 

sensitividade da paisagem em relação à concentração e dispersão das forças de 

stresses, tais como o comportamento relacionado às formas de encosta, hollows e 

noses, onde no primeiro há concentração de água (força de perturbação) e no 

segundo há dispersão de água (BRUNSDEN, 2001; BRUNSDEN, 1993). 

A resistência de filtro (filter resistance) é o mecanismo de controle e remoção 

de energia do sistema. Envolve o uso e absorção de energia, e também os ajustes 

para minimizar a taxa de uso de energia (difusão, armazenamento); o 

armazenamento de energia pode controlar o desenvolvimento do sistema por longos 

períodos (BRUNSDEN, 2001; BRUNSDEN, 1993). 
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Por último; a resistência do estado do sistema (system state resistance) é a 

capacidade, do sistema, resistir a mudanças pelo seu histórico, cada sistema tem 

um modelo individual de impulsos de mudança e eventos formativos, resultado do 

seu histórico único (PHILLIPS, 2007). Representa os elementos herdados por cada 

sistema, como também o seu estado atual. Essas características podem explicar as 

diferenças espaciais de sensitividades entre dois locais com características 

semelhantes (BRUNSDEN, 2001). 

Sobre o estado do sistema é importante elencar algumas características tais 

como: elasticidade, a velocidade para o sistema voltar ao estado inicial; amplitude, o 

nível de mudança que permite que o sistema volte para o estado inicial; histerese, a 

medida na qual o padrão de recuperação é diferente do padrão da degradação; 

maleabilidade é o grau em que o novo estado permanente é diferente do estado 

inicial, pré-perturbação (BRUNSDEN, 2001). “Esses aspectos trabalhados na 

sensitividade são bem conhecidos pelos geomorfólogos, mas os termos não são 

ocasionalmente usados” (BRUNSDEN, 2001, p. 103, tradução do autor).  

Além da análise das resistências é necessário analisar os processos 

dependentes do tempo e sua relação com a sensitividade, eles incluem: os efeitos 

do curso do tempo nas mudanças espaciais das características do sistema; 

probabilidade e sequência de eventos e modelos de respostas complexas; a 

natureza e características das ondas de agressão; as mudanças das barreiras de 

resistência através do tempo; processos modificadores dos limites espaciais do 

sistema e as pequenas variações de sensitividade relacionadas às características 

herdadas (BRUNSDEN, 2001). 

É necessário analisar as mudanças temporais nas características do sistema, 

essas mudanças podem ser nas características intrínsecas do sistema ou dos 

eventos externos (BRUNSDEN e THORNES, 1979). Essa análise pode ser 

compreendida a partir de alguns modelos de mudanças no sistema, tais como: 

mudança dos limiares; mudança na frequência dos eventos; mudanças na 

magnitude dos eventos; mudanças na magnitude e frequência dos eventos; 

mudança na duração dos eventos; mudança na sequência dos eventos; mudança 
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nas tendências das características dos eventos; e mudanças bruscas dos eventos 

(BRUNSDEN e THORNES, 1979; BRUNSDEN, 2001; ZEHE e SIVAPALAN, 2009). 

É necessário, também, compreender o comportamento dos eventos, 

entendendo a provável distribuição dos mesmos no tempo e espaço, ou seja, a 

distribuição da sua frequência, magnitude e duração (BRUNSDEN e THORNES, 

1979). A sensitividade é mensurada a partir da reação de cada parte do sistema a 

esses eventos. É interessante observar dois pontos, o primeiro é que os efeitos dos 

eventos não são homogêneos dentro do sistema e em sistemas vizinhos, partindo 

da ideia que há diferenciações espaciais em um determinado evento; resultado das 

diferenciações locais entre os sistemas (PHILLIPS, 2007) e, em segundo lugar, que 

as respostas aos eventos são complexas (BRUNSDEN e THORNES, 1979), não 

constituem apenas respostas diretas, mas também séries complexas de 

retroalimentações que podem ser geradas por determinado evento (BRUNSDEN, 

2001). 

A sensitividade da paisagem está claramente relacionada aos modelos de 

erosão, por exemplo, uma incisão gerada por uma mudança de nível de base 

modifica várias características do sistema (BRUNSDEN, 2001). Contudo aquela 

modificação não fica restrita à localidade inicial, ela se propaga em várias direções 

(lateralmente, à montante e à jusante) distanciando-se da área fonte da mudança. 

Não só a forma se propaga, mas os processos gerados a partir desse evento 

modificam outras áreas. O avanço dessas ondas de agressão está diretamente 

ligado à capacidade de transmissão de energia e matéria do sistema (BRUNSDEN e 

THORNES, 1979). As ondas de agressão são efeitos da retroalimentação positiva, 

que levam a uma propagação da instabilidade no sistema, que ao invés de ajustar-

se para absorver a mudança cria novas características e relações que aumentam a 

instabilidade (THOMAS, 2001). Podendo, a partir da sua evolução, atravessar os 

limites do sistema, anexando áreas vizinhas, como no caso de capturas de 

drenagem. Essa modificação da área do sistema altera os processos relacionados, 

incluindo uma série de informações novas e modificando as já existentes 

(BRUNSDEN, 2001). 
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Algumas características de resistência do sistema são dependentes da 

passagem do tempo - características temporais. Um exemplo são as áreas onde 

houve algum tipo de endurecimento dos sedimentos, como as áreas de concreções 

ferruginosas, os ferricretes, que ao serem destruídas aos poucos pela erosão e pelo 

intemperismo, diminuem a resistência do terreno sobre o qual se encontram. Na 

mesma categoria encontram-se também algumas mudanças da vegetação, como 

aquelas características das vegetações caducifólias e subcaducifólias (BRUNSDEN, 

2001). 

Entre os elementos de um sistema podem-se encontrar as formas herdadas 

(BRUNSDEN, 2001), ou seja, formas cujo processo de formação/manutenção não 

se enquadra ao atual estado do sistema. Os processos relacionados com essas 

formas vão ter padrões diferenciados ao se comparar com as funcionalidades atuais, 

e isso vai causar modificações pontuais na sensitividade da paisagem (THOMAS, 

2001). 

A sensitividade da paisagem foi, e é utilizada em pesquisas com focos 

variados, tais como sensitividade da paisagem e as relações de mudanças nos 

padrões e características dos rios (WERRITTY e LEYS, 2001); sensitividade da 

paisagem e mudanças na vegetação e remoção de detritos de madeira das margens 

(BRIERLEY, BROOKS, et al., 2005); sensitividade da paisagem de linhas de costa 

(HANSOM, 2001); sensitividade da paisagem e mudanças ambientais no quaternário 

(THOMAS, 2004); sensitividade da paisagem e uso agrícola de planícies de 

inundação (DOOLITTLE, 2006); sensitividade da paisagem e modelagem de 

evolução a partir de SIGs (BROWN, 2006); sensitividade da paisagem e relação de 

processos fluviais e eólicos (BULLARD e MCTAINSH, 2003); sensitividade da 

paisagem e biogeomorfologia (PHILLIPS, 1995). 

Outra perspectiva para entender o comportamento e evolução do sistema 

fluvial, com o foco nos ambientes fluviais é a ideia de estilo fluvial, onde cada bacia 

hidrográfica é tida como um conjunto próprio de atributos, analisados em três 

campos; pela planta do canal, pelas unidades geomórficas da bacia, e pela textura 

do leito (BRIERLEY e FRYIRS, 2005). A identificação e interpretação das unidades 

geomórficas possibilita a interpretação dos processos que refletem a dimensão do 



49 

 

comportamento dos estilos fluviais, desta forma os estilos fluviais e seus padrões 

são avaliados em relação ao contexto paisagístico e às ligações espaciais e 

temporais dos seus processos geomorfológicos (CORRÊA, SILVA, et al., 2009). Tal 

compreensão permite a elaboração de cenários futuros para os ambientes fluviais 

levando em consideração as respostas complexas do sistema (retroalimentações). 

De uma forma sintética, a proposta teórica dos estilos fluviais registra o caráter e 

comportamento de um rio, oferecendo uma avaliação geomórfica dos seus padrões 

espaços-temporais, a partir de uma análise focada no ambiente fluvial.  

O estudo dos estilos fluviais dá ênfase às interações entre os elementos 

biofísicos, principalmente geomorfológicos, e apresenta uma metodologia para 

aplicação no gerenciamento e recuperação fluvial (FRYIRS e BRIERLEY, 2009). 

Para tanto fornece informações teórico-metodológicas visando a compreensão dos 

elementos fluviais, comportamento, evolução e condição ambiental; tendo como 

base o sistema fluvial (BRIERLEY, FRYIRS, et al., 2002). 

Os estilos fluviais podem ser identificados com base em características de 

três configurações de vales: vale confinado, sem a presença de planícies de 

inundação; vale semiconfinado ou parcialmente confinado, com a presença de 

planícies de inundação descontínuas; e não confinado ou vale aluvial, com a 

presença de planícies de inundação contínuas (BRIERLEY, FRYIRS, et al., 2002; 

BRIERLEY e FRYIRS, 2005). A análise sistemática das diferentes configurações de 

forma e processo, bem como as suas interações, em cada um dos tipos de vale 

mencionados, resulta na identificação dos estilos fluviais. Características locais 

podem ser levadas em consideração, assim ampliando os elementos analisados.  

A partir destes procedimentos os estilos fluviais podem ser aplicados a: 

programas de planejamento ambiental, observando a capacidade de ajuste do 

sistema e as possibilidades de atuação buscando gerenciar as respostas do 

sistema; conservar estilos fluviais raros, ou até únicos, não, ou pouco, trabalhados 

na literatura como para manter a geodiversidade dessas paisagens fluviais; 

implicações sobre as ligações biofísicas nos planos de gestão fluvial, analisando 

principalmente a relação de transmissão entre compartimentos geomórficos 

diferentes; avaliação da condição geomórfica e o potencial de recuperação fluvial 
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(FRYIRS e BRIERLEY, 2009). Os estilos fluviais foram inicialmente aplicados às 

bacias costeiras de New South Wales – Austrália (BRIERLEY, FRYIRS, et al., 2002), 

havendo sido identificados 21 estilos fluviais diferentes. No Brasil algumas pesquisas 

aplicaram a ideia de estilos fluviais, sendo que em um dos estudos realizou-se uma 

análise experimental em uma bacia semiárida, o que resultou na identificação de 

dois estilos fluviais diferentes, e introduziu formas e processos de origem 

especificamente antrópicas à análise (CORRÊA, SILVA, et al., 2009; SOUZA e 

CORRÊA, 2012b; PEIXOTO, CESÁRIO, et al., 2010). 

Os estilos fluviais podem ser aplicados a programas de planejamento 

ambiental, observando a capacidade de ajuste do sistema e as possibilidades de 

atuação buscando gerenciar as respostas do sistema; conservar estilos fluviais 

raros, manter a geodiversidade dessas paisagens fluviais (FRYIRS e BRIERLEY, 

2009); implicações sobre as ligações biofísicas nos planos de gestão fluvial, 

analisando principalmente a relação de transmissão entre compartimentos 

geomórficos diferentes; avaliação da condição geomórfica e o potencial de 

recuperação fluvial (FRYIRS e BRIERLEY, 2009), onde a condição geomórfica é a 

análise das variações naturais apropriadas a determinado estilo fluvial; criar uma 

visão integrada das características biofísicas da bacia, baseado no inventário de 

informações formulado a partir dos estilos fluviais; realizar programas de reabilitação 

de paisagens fluviais; uso dos estilos fluviais para monitorar/auditoria de programas 

ambientais; analisar e gerenciar a evolução das ligações entre os compartimentos, 

através da avaliação da condição das ligações, entre outros usos possíveis 

(BRIERLEY, FRYIRS, et al., 2002). 
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4. PROPOSTA METODOLÓGICA 

 

Para atingir os objetivos pretendidos alguns passos metodológicos foram 

sistematizados, como: elaboração de mapeamentos bases; visitas a campo; analise 

climática; elaboração do mapeamento de solos; elaboração de mapeamento de uso 

do solo; modelagem do escoamento, análise da conectividade da paisagem e 

identificação dos fatores limitantes de transmissão de energia; identificação e 

mapeamento das áreas de captação efetiva da bacia, levando em consideração, 

cenários diferentes de entradas de energia (eventos chuvosos); análise da 

sensitividade da paisagem e mapeamento dos estilos fluviais e construção de 

modelos de evolução. 

Os dados foram obtidos a partir de várias fontes; nos pontos em que havia 

mais de uma fonte e/ou mais de um tipo de dado (com datas, características, 

escalas, confiabilidade, resolução, ou detalhamento diferentes) sobre determinado 

tema, as possibilidades foram testadas e as que apresentavam maior confiabilidade 

e ajuste com a escala temporal e de resolução pretendida foram escolhidos. Em 

cada tópico metodológico será explicitado quais dados foram utilizados, como 

também quais equipamentos e métodos aplicados. As informações de campo foram 

obtidas a partir de diversos campos entre o ano de 2009 e 2012, tanto na época 

chuvosa quanto na época seca. 

 

4.1. MAPEAMENTOS BASES 

Ao se fazer um mapeamento temático geomorfológico e extrair informações 

hidrológicas não são necessários o emprego de técnicas detalhadas da cartografia 

analítica, porque sua base está relacionada com mapas planialtimétricos, e esses 

sim, devem ser construídos a partir de uma base cartográfica rígida (ARGENTO, 

1998). Infelizmente, devido ao déficit de mapeamentos planialtimétricos, em 

grandes e médias escalas, no Brasil (OLIVEIRA e PARADELLA, 2009; 

VALERIANO e ROSSETTI, 2011), há uma dificuldade na obtenção e 

processamento de informações topográficas nessas escalas. Contudo, com o 
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advento de novas tecnologias, como os Modelos Digitais de Elevação - MDE, a 

construção de mapas planialtimétricos pode ser realizada de maneira célere e 

precisa a partir da utilização de SIGs e de bases de dados altimétricas gratuitas 

como SRTM – Shuttle Radar Topography Mission (GUIMARÃES, LANDAU e 

COSTA, 2008; WILSON, 2012), ASTER GDEM – Advanced Spaceborne 

Thermal Emission and Reflection Radiometer  Global Elevation Model, ou então 

a partir do refinamento desses dados como, por exemplo, dados do projeto 

TOPODATA/INPE, que cobrem o território brasileiro, derivados de dados SRTM, 

com resolução espacial melhorada para 30 metros (VALERIANO e ROSSETTI, 

2011). Modelos Digitais de Elevação derivados de dados de satélite apresentam 

em geral a melhor resolução espacial disponível para estudos 

hidrogeomorfológicos (ENDRENY, WOOD e LETTENMAIER, 2000), tais como 

os dados SRTM, ASTER GDEM e TOPODATA. 

Diversos autores defendem a superioridade no uso de MDEs criados a 

partir de imagens de sensoriamento remoto ou fotogrametria, em relação ao uso 

de cartas topográficas tradicionais (WILSON, 2012).  Carvalho e Latrubesse 

(2004) apontam uma superioridade no uso de MDEs, também chamados de 

modelos digitais de terreno – MDT, em relação ao uso de cartas topográficas 

tradicionais: 

O uso de cartas topográficas não permite uma real interpretação das feições 

morfológicas do terreno, apresentando um traçado topográfico mais 

homogêneo com relação aos transectos elaborados em MDTs. A 

homogeneização, provocada por perfis elaborados de cartas topográficas, 

poderá ocultar formas do relevo, suavizando acidentes topográficos, e 

consequentemente, gerando produtos com valores de declividade e 

geoformas que não representam a verdade terrestre. (CARVALHO e 

LATRUBESSE, 2004, p. 88) 

A utilização de MDEs a partir de dados SRTM tornou-se corriqueira na ciência 

geomorfológica (OLIVEIRA e RODRIGUES, 2007; VALERIANO e ROSSETTI, 2008; 

CARVALHO e LATRUBESSE, 2004; CARVALHO e BAYER, 2008; VALERIANO, 

2008), porém a maior parte dos trabalhos tem como objetivo o mapeamento de 

mesoescala, a partir de 1:250.000. Um dos principais fatores limitantes de dados 

como o SRTM é a resolução espacial de 90 metros, como em outros MDEs com 
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esse nível de resolução, a qual muitas vezes é incapaz de identificar elementos 

menores do relevo, tais como as formas das encostas (VALERIANO, 2008; TANG, 

HUI, et al., 2001; SAHOLIARILIVA, GUNNELL, et al., 2011), deste modo, 

normalmente, o uso de dados SRTM é aconselhado para estudos regionais (BHANG 

e SCHWARTZ, 2008; DEMIRKESEN, 2008; SEYLER, MULLER, et al., 2009; 

MILIARESIS e PARASCHOU, 2005). Com o aporte de dados de melhor resolução, 

como o ASTER GDEM, com resolução espacial básica de 30 metros, abrem-se 

novas possibilidades para a utilização desses dados na geração de MDEs e 

mapeamentos associados, inclusive hidrológicos (POGGIO e SOILLE, 2011), 

podendo assim ser utilizados em mapeamentos de maior detalhe, principalmente 

quando se trabalha, também, com dados de campo, GPS, aerofotogrametria, entre 

outros, para a realização dos mapeamentos.   

Contudo nem sempre esses modelos alcançam a precisão necessária aos 

estudos em grandes e médias escalas, seja por limitação das informações ou 

por erros aleatórios, os quais, devido à complexidade na captação e pré-

processamento desse tipo de dado, os erros podem variar espacialmente  

(LINDSAY e EVANS, 2008; DIXON e EARLS, 2009; VOGT, COLOMBO e 

BERTOLO, 2003; VALERIANO, 2008; TANG, STROBL, et al., 2001; FISHER e 

TATE, 2006; WECHSLER, 2007; WILSON, 2012), sendo que os dados 

topográficos e hidrológicos, como picos, volume, velocidade de escoamento e 

declividade, derivados dos MDEs, refletem os erros da base inicial  (KENWARD, 

LETTENMAIER, et al., 2000; ENDRENY, WOOD e LETTENMAIER, 2000). 

Assim, torna-se necessário avaliar, separadamente para cada área, a 

equivalência da precisão dos dados com a escala desejada. Outro ponto é que 

alguns tipos de processamento de MDEs, tais como, o preenchimento de 

depressões, comum para os estudos de hidrogeomorfologia, ou suavização do 

relevo, alteram a precisão vertical dos MDEs, podendo diminuir a quantidade de 

erros ou criar novos erros (ENDRENY, WOOD e LETTENMAIER, 2000).  

Deste modo, foi analisada a precisão altimétrica dos dados gerados pelos 

projetos SRTM, TOPODATA e ASTER GDEM, para a região da bacia, visando 

identificar a precisão dos dados e a adequação, ou não, a escalas de detalhe, e 

assim definir que dado será usado no trabalho. Os dados utilizados foram 
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obtidos a partir de projetos de distribuição online gratuita. Os dados SRTM 

obtido a partir do programa Brasil em Relevo da EMBRAPA (disponível em 

http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br); dados TOPODATA obtidos a partir do 

programa TOPODATA (disponível em http://www.dsr.inpe.br/topodata) 

desenvolvido pelo INPE (VALERIANO e ROSSETTI, 2011); e dados ASTER 

GDEM obtidos a partir do programa de disponibilização gratuito desenvolvido 

pelo Japan-US ASTER Science Team (disponível em 

http://gdem.ersdac.jspacesystems.or.jp/index.jsp). 

Figura 14: Localização dos pontos de controle. 

 

Para analisar a precisão dos MDEs (SRTM, TOPODATA e ASTER GDEM) 

foram utilizados 59 pontos de controle, número superior ao aconselhado pelo 

United States Geological Survey - USGS (SOUZA e LOCH, 2008; CUARTERO, 

FELICÍSSIMO e ARIZA, 2005; ENDRENY, WOOD e LETTENMAIER, 2000; 

OLIVEIRA e PARADELLA, 2009), obtidos utilizando um GPS topográfico PRO-

XH (Trimble), a partir do datum WGS 84, e posteriormente corrigidos pelo 

método diferencial, usando o provedor de base CORS-Fortaleza2005, 
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resultando em um erro vertical médio abaixo de 1m. Os pontos se distribuem 

pelo Maciço da Baixa Verde e arredores (figura 14), sendo que os pontos 

apresentam uma diferença altimétrica de 881 metros, em que o ponto de 

controle de menor altitude marcou 304 metros, no extremo norte na cidade de 

Boa Ventura, e o ponto de controle com maior altitude marcou 1115 metros, ao 

sul no município de Triunfo.  

A partir dessas informações, foram utilizados dois métodos para avaliar o 

Padrão de Exatidão Cartográfica (PEC), definido pelo Decreto 89.817 de 20 de 

julho de 1984, dividido em três classes de precisão (classe A, B e C): o primeiro 

método a partir do cálculo do erro médio quadrático (EMQ) e o segundo a partir 

do cálculo da tolerância vertical, métodos semelhantes aos indicados pelo 

USGS (MILIARESIS e PARASCHOU, 2005). Deste modo, identificou-se os 

valores de EMQ e tolerância vertical para as escalas de 1:25.000, 1:50.000 e 

1:100.000 (tabela 1).  

Tabela 1: Limites da Tolerância Vertical e do Erro Quadrático Médio para diferentes escalas. 

  TOLERÂNCIA VERTICAL ERRO MÉDIO QUADRÁTICO  

Classe A de 1:25.000 5 metros 3,3 metros 

Classe B de 1:25.000 6 metros 4 metros 

Classe C de 1:25.000 7,5 metros 5 metros 

Classe A de 1:50.000 10 metros 6 metros 

Classe B de 1:50.000 12 metros 8 metros 

Classe C de 1:50.000 15 metros 10 metros 

Classe A de 1:100.000 25 metros 16,6 metros 

Classe B de 1:100.000 30 metros 20 metros 

Classe C de 1:100.000 36,6 metros 25 metros 

O EMQ é definido pela raiz quadrada da soma, do quadrado da diferença 

entre os pontos analisados (SRTM, TOPODATA e ASTER GDEM), e os pontos 

de controle (pontos do GPS) dividido pelo número de pontos de controle menos 

um. Para se enquadrar a cada classe e escala deve ser menor que o erro 

padrão de cada escala/classe (PINHEIRO, 2006; CUARTERO, FELICÍSSIMO e 

ARIZA, 2005; RODRIGUES, PARADELLA e OLIVEIRA, 2011; ENDRENY, 

WOOD e LETTENMAIER, 2000; MILIARESIS e PARASCHOU, 2005). 

A tolerância vertical é calculada a partir da porcentagem de pontos que 

apresentem resíduo, isto é, diferença de altitude entre o ponto visitado e o ponto 
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de controle, abaixo da tolerância vertical aceita para cada classe/escala, para 

tanto a porcentagem deve ser superior a 90% (SANTOS, GABOARDI e 

OLIVEIRA, 2006; SOUZA e LOCH, 2008). Por ultimo para identificar se os MDEs 

superestimam ou subestimam as altitudes reais, foi calculado o Erro Médio entre 

os MDEs e os pontos de controle (MUKHERJEE, JOSHI, et al., 2013).    

Definido a fonte de dados a serem utilizadas, as informações serão 

manipuladas através do software Arcgis 10.1 e de suas extensões, disponível na 

School of Environment (Auckland University). A partir do processamento desses 

dados foi possível obter uma série de informações utilizadas no presente trabalho, 

tal como: a delimitação da bacia do Riacho do Saco; identificação inicial da rede de 

drenagem; mapas hipsométricos, mapa de declividade; tamanho de encosta, 

distância para a drenagem; acumulação de fluxo, entre outros.  

O primeiro passo do processamento foi identificar e remover as depressões 

existentes no MDE, ou seja, pontos mais baixos que todos os pontos ao redor, 

funcionam como sumidouros, o que atrapalha as análises relativas à extração da 

drenagem, em especial a identificação da direção do fluxo (O'CALLAGHAN e MARK, 

1984), sendo o número das depressões inversamente proporcionais a resolução do 

MDE (GRIMALDI, NARDI, et al., 2007) e do fluxo acumulado, que pode ser 

interrompido na direção do escoamento real do terreno e as linhas de drenagem 

serem desviadas para sub-bacias (ZEILHOFER, 2001). Contudo, em sua maioria, 

essas depressões, como áreas de múltiplos canais, dunas ou depósitos de 

sedimentos (OLIVEIRA, CARVALHO JUNIOR, et al., 2007), representam erros no 

MDE, não representando a realidade da superfície trabalhada, desse modo surge a 

necessidade da remoção (POGGIO e SOILLE, 2011; JENSON e DOMINGUE, 1988; 

WECHSLER, 2007).  

A técnica básica para a remoção das depressões utiliza inicialmente matrizes 

de 3x3, onde a altitude da depressão, que está na célula central, é elevada até a 

menor altitude de uma das células vizinhas (O'CALLAGHAN e MARK, 1984). Caso 

após esse procedimento continue existindo uma depressão é utilizada matrizes 

maiores até que a depressão seja removida (JENSON e DOMINGUE, 1988), 

contudo essa técnica pode gerar grandes áreas planas dificultando a identificação 
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da direção do fluxo (GRIMALDI, NARDI, et al., 2007). Esse é o método mais 

utilizado pelos softwares disponíveis atualmente, como por exemplo, o ESRI Arcgis, 

através de ferramenta da extensão Hydrology, o “fill sinks”, considerando as altitudes 

dos pixels vizinhos, preenchendo os erros e gerando assim dados mais consistentes 

(OLIVEIRA, ALVES SOBRINHO, et al., 2010). 

O segundo passo foi determinar a direção do fluxo que também utiliza 

matrizes 3x3, onde cada célula tem oito vizinhos e o fluxo vai da célula central em 

direção a célula com menor valor de altitude, em caso de duas células vizinhas com 

a mesma altitude o algoritmo dá preferência às células que não estejam na diagonal 

gerando, assim, um fluxo de direção única (O'CALLAGHAN e MARK, 1984), no caso 

de mais de duas células adjacentes terem a mesma altitude, a direção será para a 

célula central (JENSON e DOMINGUE, 1988), esse é o método utilizado nos 

softwares mais conhecidos como o Arcgis, através do flow direction, novamente no 

modulo Hydrology, definindo a trajetória do fluxo, de água e sedimentos, em áreas 

adjacentes em pontos de menor altitude da bacia hidrográfica (OLIVEIRA, SILVA, et 

al., 2012). Por ultimo foi calculado o fluxo acumulado para cada ponto da bacia, foi 

utilizado a ferramenta flow accumulation, que utilizando o raster de direção do fluxo 

calcula o fluxo acumulado para cada pixel. 

Para a extração da drenagem levou em consideração a acumulação de fluxo, 

ou seja, a partir de limiar de fluxo acumulado de aproximadamente 0,2 Km², volume 

de água captada, onde seria iniciado um canal (O'CALLAGHAN e MARK, 1984; 

WALCOTT e SUMMERFIELD, 2008). Para tal foi utilizada a ferramenta con, na 

extensão Spatial Analyst Tools; lembrando que a ferramenta identifica o limiar a 

partir do número de células, desse modo é necessário transformar o número de 

célula para a área desejada; gerando, deste modo, o raster de drenagem.  

Posteriormente foi utilizada a ferramenta stream to feature para a definição vetorial 

dos canais. A partir do raster de drenagem escolhido utilizou-se as ferramentas 

Streamlink e Watershed, novamente no módulo Hydrology, para gerar o raster das 

bacias hidrográficas e, por fim, converter este raster em polígonos e as diversas sub-

bacias foram anexadas formando a bacia desejada. Além das informações 

anteriores os módulos Surface e Hydrology foram utilizados, igualmente, para 

obtenção de mapeamento hipsométricos, de declividade, de ordem dos canais, 
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tamanho de encosta, distância até o canal e sombra de relevo. Essas informações 

foram utilizadas de forma indireta, em alguns casos diretamente, na confecção e 

análise dos mapas apresentados nesse trabalho. 

Em relação aos mapeamentos da rede de drenagem da bacia, também se 

utilizou informações retificadas a partir de dados de campo obtidos a partir do GPS 

topográfico Trimble PRO-XH. Como também quatro imagens georreferênciadas 

QUICKBIRD (PINHEIRO, KUX e VILLWOCK, 2005), entre julho 2009 e janeiro 2012. 

A partir desses dados adicionais a posição e geometria em planta dos canais fluviais 

foram corrigidas, aumentando assim o detalhamento das informações sobre a rede 

de drenagem, como também foram identificados e mapeados os corpos d’água, 

classificando-os em represamentos naturais e represamentos artificiais.  

Para identificar a atual configuração do uso/ocupação do solo o presente 

trabalho usará como base o mapa de uso do solo elaborado por Souza (2011), que 

será atualizado a partir de dados de campo obtidos com o auxílio de GPS (GPS 

Garmim Etrex VistaHcx, e o GPS topográfico PRO-XH – Trimble), como também 

imagens QUICKBIRD do ano 2013. Uma das especificidades é usar imagens de 

diferentes períodos do ano, para que seja possível identificar/confirmar as diferenças 

intra-anuais de uso, como a relação cultura de ciclo curto, pasto e solo nu, que 

ocorre em grande parte das áreas utilizadas na bacia (SOUZA, 2011). O objetivo 

será classificar os usos relacionando-os com a interferência que eles causam na 

infiltração, no escoamento superficial, como também fatores que modificam a 

transmissão de energia e matéria dentro do sistema, foco principal desse estudo. 

Assim serão identificados os tipos e condição da vegetação, seguindo a 

diferenciação da vegetação apontada por Corrêa (1997), as áreas urbanas, as áreas 

de pasto e culturas; como também os corpos d’água e estradas principais. 

Todas as informações foram trabalhadas/transformadas no Sistema de 

Coordenada Geográfica, utilizando o Datum WGS 84; as transformações foram 

realizadas automaticamente pelo ArcGis 10.1, ou utilizando a ferramenta Project 

Raster  da extensão  Data Management Tools.  
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4.2. METODOLOGIA CLIMÁTICA 

A análise partiu da importância dos fatores climáticos para os processos 

fluviais nas terras secas, como apontado por Graf (1998), voltada ao estudo dos 

processos fluviais, e enfocando as características e o comportamento das 

precipitações, pois estas controlam a quantidade de energia no sistema por meio 

dos eventos chuvosos da área (CUNHA e VECCHIA, 2007), como também na 

magnitude e frequência dos eventos extremos 

Os dados diários de precipitação foram obtidos a partir de quatro plataformas 

de coleta de dados (PCD); duas em Serra Talhada, uma em Santa Cruz da Baixa 

Verde, e uma em Triunfo; geridas pela APAC, obtidos a partir do projeto Agritempo 

(Sistema de Monitoramento Agrometeorológico) do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento; como também de dados de dois pluviômetros do projeto 

Hidroweb – Sistema de Informações Hidrológicas da Agência Nacional de Águas; 

um em Serra Talhada e um em Triunfo. Os dados do pluviômetro de Triunfo estão 

disponíveis no banco de dados da PCD de Triunfo, da mesma forma o pluviômetro 

de Serra Talhada, localizado onde foi instalada a PCD Serra Talhada – INMET 

(figura 15). Deste modo, se encontram disponíveis dados de precipitação de quatro 

localidades na bacia com diferentes altimetrias e períodos de observação (tabela 2). 

Dessa forma será possível trabalhar com os dados de cada uma relacionando-os 

com zonas altimétricas, de forma a englobar toda a área da bacia. 

Entre os pontos o único que não apresenta o tempo mínimo de anos para 

estudos climáticos, segundo a Organização Mundial de Meteorologia é de 30 anos, é 

a PCD de Santa Cruz da Baixa Verde com sete anos de informações, contudo pela 

localização/altimetria do ponto torna-se indispensável sua utilização. Esses dados 

serviram, principalmente, para avaliar a proporção de chuva/escoamento em relação 

às outras estações, como também para avaliar a correlação entre altitude e o 

comportamento da chuva na bacia.  
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Figura 15: PCDs disponíveis na bacia do Riacho do Saco. 

 

Comumente os dados de precipitação podem ser analisados de duas 

maneiras distintas; a partir do chamado ano meteorológico ou do chamado ano 

hidrológico. O ano meteorológico representa o ano normal do calendário, de janeiro 

a dezembro, e normalmente é utilizado em análises de áreas que têm uma 

distribuição uniforme da precipitação durante o ano, enquanto que o ano hidrológico 

é usado onde a distribuição de precipitação é desigual. Desse modo a contagem do 

“ano” inicia no meio do período seco, não importando qual mês seja, continuando 

até fechar um ciclo de 12 meses, evitando, assim, dividir o período chuvoso 

(REISER e KUTIEL, 2008). No caso da bacia do riacho do Saco, por ter a 

distribuição desigual da precipitação, foi utilizada a ideia de ano hidrológico, 
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iniciando no mês de setembro de um ano e finalizando no mês de agosto do ano 

seguinte. 

Tabela 2: Informações sobre os dados e abrangência de cada PCD 

 ALTIMETRIA DATA 

INICIAL - 

HIDROWEB 

DATA 

FINAL - 

HIDROWEB 

DATA 

INICIAL - 

AGRITEMPO 

DATA FINAL 

- 

AGRITEMPO 

ZONA 

ALTIMÉTRICA 

PORCENTAGEM 

DA ÁREA DE 

ABRANGÊNCIA 

DE CADA PC 

SERRA 

TALHADA – 

INMET 

416m 01/09/1911 24/05/1995 01/01/1980 31/12/2012 409m - 500m 8,4% 

SERRA 

TALHADA – 

LAMEPE/ITEP 

510m - - 01/01/1980 31/12/2012 501m – 700m 38,3% 

SANTA CRUZ 

DA BAIXA 

VERDE 

841m - - 01/01/2006 31/12/2012 701m – 900m 27,7% 

TRIUNFO 1030m 01/09/1911 24/05/1995 01/01/1912 31/12/2012 901m – 1118m 25,6% 

 

Inicialmente todas as séries serão organizadas e verificadas, excluindo da 

análise os períodos que apresentarem erros nos dados. Depois de organizados e 

verificados será possível avaliar a real disponibilidade de dados e quais períodos 

estão cobertos, e a partir dessas informações caracterizar o comportamento da 

precipitação da área, como também, a partir dos anos que tiverem dados para os 

quatro pontos, avaliar a proporção dos volumes médios de precipitação entre as 

zonas altimétricas. 

O primeiro passo para analisar o comportamento da precipitação na bacia do 

saco, é definir o início e o final da estação chuvosa. Para definir essa questão há 

várias metodologias disponíveis na literatura, entre elas a chamada Data de 

Acumulação Percentual, aplicada por Reiser e Kutiel (2008) para os ambientes 

secos do sul da Europa e Norte da África. Tal método parte do início do ano 

hidrológico, no presente trabalho este será o dia 01 de setembro, e define como data 

inicial da estação chuvosa a data na qual será alcançado 10% do total de 
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precipitação daquele ano hidrológico, enquanto que a data final da estação chuvosa 

é aquela que alcançar 90% do total de precipitação do ano hidrológico. A partir disso 

é definido o início e final da estação chuvosa de cada ano e posteriormente é feito 

uma média para definir o dia inicial e o dia final da estação chuvosa daquela 

localidade.  

Para analisar o comportamento da chuva e frequência dos eventos, vários 

parâmetros serão utilizados como: média anual de precipitação, máximo de 

precipitação anual, mínimo de precipitação anual, média dos números de dias 

chuvosos no ano, máximo de dias chuvosos no ano, mínimo de dias chuvosos no 

ano, número de dias com chuva efetiva no ano (maior ou igual a 10mm), máximo de 

dias consecutivos sem chuva e máximo de dias consecutivos sem chuva efetiva 

(maior ou igual a 10mm). Ao mesmo tempo, o limite de 10mm para identificar chuvas 

efetivas foi escolhido, pois, a partir desse valor geram respostas no desenvolvimento 

e recuperação da vegetação, em especial de gramíneas e arbustos, como também é 

capaz, preenchido alguns pré-requisitos, de gerar escoamento superficial mesmo no 

período seco (AVIAD, KUTIEL e LAVEE, 2009). Os dados sobre os dias 

consecutivos sem chuva mostram-se de extrema relevância para as análises 

ambientais em terras secas, já que são os prolongados períodos secos que 

controlam o comportamento ambiental dessas áreas (AVIAD, KUTIEL e LAVEE, 

2009). Sendo, também, um índice para medição de aridez e para classificar a 

severidade de secas (ZHANG, JIANG, et al., 2012). 

Sendo os dados tabulados e analisados a partir dos softwares Microsoft Office 

Excel 2007 e SPSS Statistics 17. O tratamento dos dados foi realizado através de 

estatística descritiva, a identificação das médias, medianas, valores máximo e 

mínimo, coeficiente de variância, desvio padrão, assimetria e curtose; visando definir 

o comportamento geral das precipitações nas estações analisadas, como também 

avaliar a variação da mesma durante o período trabalhado  (LUCENA, SOUZA, et 

al., 2012). Posteriormente será calculado o coeficiente de correlação de Pearson e o 

coeficiente de determinação entre as altitudes dos postos e os cinco índices 

trabalhados, visando identificar o nível e tipo de correlação entre a variação de 

altitude e o comportamento da precipitação (LEVIN e FOX, 2004).  
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Por fim, os eventos de chuva efetiva de cada uma das estações serão 

analisados detalhadamente, novamente, a partir de diversos índices tal como: 

amplitude, mínimo, máximo, soma, média, mediana, moda, coeficiente de variação, 

assimetria, curtose, além da frequência de distribuição dos eventos. Essa escolha 

deu-se baseada na importância para os volumes totais de chuva desses eventos, 

como também pela importância ambiental dos mesmos para as terras secas (AVIAD, 

KUTIEL e LAVEE, 2009).  

Para a avaliação dos eventos extremos foi utilizado os dados das PCD Triunfo 

e Serra Talhada INMET, visto que ambas as séries tem início em 1911 e seguem até 

o ano de 2012, onde até o ano de 1995 os dados foram obtidos a partir do projeto e 

a partir de 1995 foram obtidos no projeto Agritempo. Inicialmente todas as séries 

foram organizadas e verificadas, excluindo da análise os períodos que apresentarem 

erros nos dados. Os dados foram organizados a partir do ano hidrológico, para evitar 

dividir o período chuvoso (REISER e KUTIEL, 2008), começando no dia 01 de 

setembro, período mais seco do ano, e terminando no dia 31 de agosto do ano 

seguinte. 

Adaptando a metodologia que define o limiar para eventos extremos a partir 

da média das precipitações máximas anuais (BEGUERIA e SERRANO, 2006; 

PRUDHOMME e REED, 1999), dentro da proposta de conectividade da paisagem, 

apontado por Souza (2011), a metodologia mais adequada para identificação de alta 

magnitude (evento extremo) vale-se da média histórica dos eventos de escoamento 

diário máximo anual, somada com o desvio padrão; enquanto que os eventos 

moderados serão definidos como aqueles entre o desvio padrão positivo e negativo 

da amostra, e os de baixa magnitude abaixo do desvio padrão. Desta forma, os 

eventos de alta magnitude seriam eventos anômalos capazes de gerar processos de 

retroalimentação positiva; enquanto que os eventos de magnitude moderada seriam 

os “eventos máximos anuais” não anômalos. Por não se basear em um limiar fixo, 

esse método é adequado para comparação de arranjos ambientais diferentes. O 

objetivo principal foi identificar a periodicidade para cada evento de magnitude, 

baixa, média e alta; para ambas as séries; sendo que a importância principal é 

identificar a periodicidade dos eventos de alta magnitude, capazes de gerar um 
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maior grau de transmissão na bacia, podendo, deste modo, superar grande parte 

dos elementos desconectantes. 

 

4.3. MAPEAMENTO DE SOLOS  

A identificação dos solos partirá do mapa pedológico existente para a área na 

escala de 1:100.000, e uma pequena área na escala de 1:500.000, que apresenta 

associações de solos, e utilizará técnicas de mapeamento digital como fonte 

secundária de mapeamento visando subdividir as associações de solos baseado nas 

catenas apresentadas anteriormente. Essa subdivisão levará em consideração a 

distribuição dos solos na região a partir de atributos topográficos, como declividade, 

elevação e distância/influência da rede de drenagem (BRUIN e STEIN, 1998; 

IPPOLITI, COSTA, et al., 2005), o que pode ser feito a partir da utilização de 

modelos digitais de elevação (ZIADAT, TAYLOR e BREWER, 2003). Por exemplo, 

em uma determinada zona que teve sua associação de solos identificada, os solos 

localizados nas áreas de maior declividade são os menos espessos do grupo 

mapeado, por sofrer constante rejuvenescimento por erosão, entre os fatores que 

influenciam a distribuição, a declividade se apresenta como fator preponderante 

(CHAGAS, CARVALHO JUNIOR, et al., 2011), como também à distância para a 

rede de drenagem. Quanto mais próxima à rede de drenagem, maior a influência da 

água na formação do solo, esses dois elementos vão controlar a redistribuição de 

água e sedimento/solo na paisagem (VALLEJO, CLAESSENS, et al., 2008; 

BODAGHABADI, SALEHI, et al., 2011). 

Com a combinação das informações obtidas pelos levantamentos dos solos 

da área, resumida no mapa de solos, e levando em consideração a relação 

solo/relevo, identificadas a partir das catenas apresentadas anteriormente, é 

possível realizar uma aproximação das informações pedológicas a escalas mais 

detalhadas, como é o caso da atual pesquisa. Saindo das 13 associações de solos, 

respeitando as porcentagens definidas, e chegando à distribuição aproximada das 

11 classes (2ª ordem) de solos existentes na bacia. 
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Para tanto foi processado os dados de altitude a partir do módulo Hidrology, 

para identificar a área acumulada e a distância para o canal de cada ponto, 

informações relativas à influência da água na formação do solo. E o módulo Surface, 

para identificar a declividade de cada ponto, relativa à remobilização e remoção do 

solo, ambos os módulos estão contidos na extensão Spatial Analyst Tools do Arcgis 

10.1. Baseado nessas informações cada associação do solo foi dividida a partir das 

características formadoras de cada tipo de solo e da proporção definida de cada 

associação. 

 

4.4. BALANÇO HÍDRICO E ESCOAMENTO 

Para o cálculo do escoamento na bacia será utilizado as séries de dados 

indicadas anteriormente (tabela 02). As PCDs fornecem dados diários de 

precipitação, temperatura máxima, temperatura mínima, evapotranspiração potencial 

e a disponibilidade de água acumulada no solo. Todavia a medição/cálculo da 

disponibilidade de água acumulada no solo é realizado a partir de um valor fixo para 

a capacidade de campo, não sendo adequada para a análise da precipitação 

excedente em diferentes arranjos de solo e uso/cobertura. Desse modo para cada 

arranjo solo/cobertura será utilizado uma capacidade de campo específica. 

O escoamento vai estar diretamente relacionado com a relação 

precipitação/evapotranspiração e a disponibilidade atual de água no solo, a qual é 

limitada pela capacidade máxima de armazenamento de água para cada área da 

bacia (KARNIELE e ASHER, 1993). A capacidade de armazenamento de água do 

solo está relacionada com a interação da porosidade com a profundidade/sistema 

radicular do mesmo, tais características controlariam a infiltração, e seria o principal 

controle do escoamento para ambientes secos, como também a sua variação 

espacial em uma bacia hidrográfica tem forte efeito no comportamento hidrológico 

da mesma (MICHAELIDES e WILSON, 2007).  

A modelagem do escoamento superficial pode ser baseada em modelos de 

superação de capacidade de infiltração ou a partir de modelos de superação da 

saturação do solo (LIANG, WANG, et al., 2012), ou seja, a partir da superação do 
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limiar da velocidade de infiltração ou da superação do limiar da saturação ( 

armazenagem de água no solo), o qual é o caso do presente trabalho que utilizou a 

capacidade de campo como limiar de saturação.  

Para o presente trabalho será utilizado o Balanço Hídrico Sequencial Diário, 

no qual o Excedente Hídrico Diário representaria o volume (mm) de escoamento 

superficial diário, por meio do uso dos dados de precipitação diária, temperatura 

mensal média, e capacidade de armazenamento do solo (CHIEW, WHETTON, et al., 

1995; KARNIELE e ASHER, 1993), outros elementos podem ser utilizados como os 

valores de percolação profunda, interceptação, derretimento de neve, entre outros 

(HIGGINS, MALONEY, et al., 1988). Iturbe, et al (1999), define a equação do 

balanço de umidade do solo a partir da equação: 

    
  

  
                          

Onde, n é a porosidade do solo; Zr é a profundidade do solo; I (s,t) é a taxa de 

infiltração; E é a taxa de evapotranspiração; e L é a taxa de percolação profunda. As 

interações da água em subsuperfície não serão analisadas, deste modo, processos 

superficiais serão trabalhados como independentes; tal escolha deu-se pela 

característica dos ambientes secos, da água em subsuperfície ser profunda e o fluxo 

em subsuperfície de pouca relevância para a dinâmica superficial (CAYLOR, 

MANFREDA e ITURBE, 2005).  Ou seja, a capacidade de campo ou capacidade de 

água no solo é definida pela porosidade do solo e a profundidade da zona radicular 

do solo (PAN, POTTER, et al., 2013). Os solos foram separados em três classes de 

porosidade média: solos argilosos com 2,0 mm/cm; solos de textura média com 1,4 

mm/cm e solos com textura arenosa com 0,6 mm/cm (DOORENBOS e KASSAM, 

1994). Já as profundidades médias para as zonas radiculares foram obtidas a partir 

da adaptação das profundidades médias para culturas e formações vegetais 

(ALFONSI, PEDRO JR., et al., 1990). 

A escolha do trabalho em escala diária dá-se pela distinção do 

comportamento hidrológico na área, visto que os modelos anuais ou até mensais 

poderiam não captar a variação característica dos ambientes secos e com alta taxa 

de evapotranspiração (FENG, VICO e PORPORATO, 2012). Os eventos de chuva 
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serão idealizados como uma série de eventos pontuais, ou seja, cada dado diário 

será considerado uma chuva individual de ocorrência instantânea, ignorando deste 

modo a dimensão temporal das precipitações, tal como a intensidade da chuva e da 

velocidade de infiltração (ITURBE, D'ODORICO, et al., 1999).  

Ao mesmo tempo cada zona homogênea de classe de solo/tipo de uso estará 

submetida a condições de precipitação e temperatura diferentes, dentro das quatro 

zonas altimétricas da bacia, anteriormente mencionadas. Portanto, o presente 

trabalho irá relacionar as áreas homogêneas de capacidade máxima de 

armazenamento de água, com as zonas altimétricas/precipitação, formando as 

unidades de análise utilizadas para o estudo do escoamento, ou seja, cada unidade 

básica de escoamento será definida pela relação à capacidade de armazenamento e 

condições climáticas.  

É importante colocar que a PCD, disponibilizará dos dados sobre água 

disponível do solo, já relacionando os fatores que levam a infiltração e/ou 

escoamento, contudo utiliza o mesmo limite para toda a área. Assim, o presente 

estudo utilizará os dados obtidos pela PCD, e substituirá os limites de água 

acumulada no solo, utilizando limites diferentes para cada área homogênea. Para a 

mensuração da capacidade de armazenamento de solo, será utilizada a combinação 

da classe de solo com o tipo de uso, considerando, assim, a porosidade do solo, 

com o sistema radicular da vegetação e o nível de impermeabilização do mesmo 

(CHIEW, WHETTON, et al., 1995; FENG, VICO e PORPORATO, 2012), resultando 

em áreas homogêneas definidas a partir da capacidade máxima de armazenamento 

de água (mm). O comportamento natural de expansão e retração da cobertura 

vegetal nos ambientes secos, principalmente no domínio tropical, afeta 

sazonalmente a capacidade de campo devido às alterações na profundidade média 

das raízes (FENG, VICO e PORPORATO, 2012), contudo visando uma simplificação 

no presente trabalho tal alteração não foi levada em consideração. 

Para identificar a atual configuração do uso/ocupação do solo o presente 

trabalho usará como base o mapa de uso do solo elaborado por Souza (2011) que 

será atualizado a partir de dados de campo obtidos com o auxílio de GPS (GPS 

Garmim Etrex VistaHcx, e o GPS topográfico PRO-XH – Trimble), como também 
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imagens QUICKBIRD atualizadas. Uma das especificidades é usar imagens de 

diferentes períodos do ano, para que seja possível identificar as diferenças intra-

anuais de uso, como a relação cultura de ciclo curto, pasto e solo nu, que ocorre em 

grande parte das áreas utilizadas na bacia (SOUZA, 2011).  

Por fim, em virtude da metodologia de área de captação efetiva trabalhar a 

partir de sub-bacias, caso uma unidade esteja entre duas sub-bacias diferentes, a 

mesma será dividida de forma que não haja uma mesma unidade de análise de 

escoamento em duas sub-bacias adjacentes. Assim o Balanço Hídrico Sequencial 

Diário será realizado separadamente para cada uma das unidades de análise, e 

posteriormente os resultados agrupados para cada sub-bacia trabalhada na análise 

de conectividade da paisagem. Avaliando como cada sub-bacia se comporta em 

volume de escoamento superficial, tanto em relação a eventos específicos, como em 

médias mensais e anuais. As médias serão utilizadas para avaliar a proporção de 

volume de cada sub-bacia em relação ao total da bacia do riacho do Saco. 

Outro ponto importante consiste em avaliar a frequência de eventos de 

escoamento de magnitude baixa, magnitude moderada e magnitude alta. Contudo 

essa análise encontraria uma série de dificuldades e complexidades devido aos 

diversos arranjos ambientais da bacia (solo x uso x clima), a partir da qual seria 

possível encontrar variados quadros de escoamento; e consequentemente diversos 

comportamentos para a magnitude dos eventos de escoamento. Assim, escolheu-

se, visando simplificar a análise, utilizar a média das periodicidades das magnitudes 

obtidas para cada zona homogênea, utilizando o mesmo procedimento trabalhado 

na análise das magnitudes de precipitação efetiva. 

 

4.5. MAPEAMENTO DE CONECTIVIDADE DA PAISAGEM E DAS ÁREAS 
DE CAPTAÇÃO EFETIVA 

O mapeamento da conectividade da paisagem consiste em identificar os 

elementos que influenciam na transmissão de energia, tanto impedindo ou 

diminuindo o fluxo quanto incrementando o mesmo (FRYIRS, BRIERLEY, et al., 

2007b). Esses elementos foram divididos em quatro tipos; buffers, barriers, blankets 

e boosters (FRYIRS, BRIERLEY, et al., 2007a), contudo como o foco do presente 
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trabalho foi a análise da transmissão de energia e matéria pelo sistema, apenas os 

elementos que geram desconectividade lateral ou longitudinal foram analisados 

(FRYIRS, BRIERLEY, et al., 2007b), focando o transporte entre os canais e a 

relação encosta canal. 

O estudo desses impedimentos revela não apenas informações sobre a 

transmissão pelo sistema, como também informações sobre os depósitos e formas 

sedimentares da bacia. Ao analisarem-se os impedimentos de fluxo e como eles se 

comportam em relação aos eventos de perturbação, em sistemas fluviais em terras 

secas (GRAF, 1988), pode-se avaliar como, quando e onde há deposição de 

sedimentos, e como se dá o retrabalhamento ou obliteração dos depósitos e formas 

sedimentares (FRYIRS, BRIERLEY, et al., 2007b). 

Como visto anteriormente, nos rios de terras secas a maior porcentagem de 

carga sedimentar é a carga de fundo, assim esses sedimentos irão gerar a maior 

parte das formas deposicionais (GRAF, 1988). Deste modo foi analisado como os 

impedimentos alteram o transporte de sedimentos de carga de fundo através da 

bacia. 

A identificação dos elementos desconectantes foi realizada, inicialmente a 

partir do mapa de declividade, do mapa geomorfológico e do mapeamento de uso 

dos solos (FRYIRS, BRIERLEY, et al., 2007b). Posteriormente foram incluídas na 

analise, elementos e informações obtidas em campo e a partir das imagens 

QUICKBIRD (PEIXOTO, CESÁRIO, et al., 2010). 

Para identificar a área de captação efetiva da bacia é necessário analisar 

como se comporta o transporte na bacia, diante dos vários impedimentos existentes 

e sob a influência de diferentes tipos de eventos chuvosos (FRYIRS, BRIERLEY, et 

al., 2007a; FRYIRS, BRIERLEY, et al., 2007b). Alguns pontos devem ser analisados: 

identificação das áreas drenadas por cada afluente do canal principal, como também 

áreas limitadas por buffers; a distribuição e os tipos dos elementos desconectantes 

dentro de cada sub-bacia dos afluentes; a energia disponível para o transporte de 

sedimentos a partir da declividade das áreas de contato com os canais e entre os 

canais; além do comportamento da precipitação identificando os níveis de magnitude 

dos eventos. 
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A primeira questão é decompor a bacia em sub-bacias, cada uma delas 

ligadas a um afluente direto, ou indireto, do canal principal, criando assim um 

mosaico de sub-bacias, para que seja possível analisar separadamente a 

transmissão em cada uma das suas componentes, e assim identificar quais dessas 

áreas contribuem efetivamente para o canal principal (FRYIRS, BRIERLEY, et al., 

2007b). A fim de realizar essa decomposição utilizaram-se dados do modelo de 

elevação digital e o módulo hydrology do Arcgis 10.1, para a separação das bacias 

(OLIVEIRA, CARVALHO JUNIOR, et al., 2007). Contudo, o condicionante - função 

“con”, o limiar de fluxo acumulado – ou seja, a quantidade mínima de células para 

definir um canal, foi reduzida, e assim foram delimitadas bacias menores, no 

tamanho compatível com o detalhamento da rede de drenagem utilizada (FRYIRS, 

BRIERLEY, et al., 2007b). 

Posteriormente através do mapa dos fatores desconectantes, obtidos a partir 

da atualização do mapeamento elaborado por Souza (2011) pode-se localizar e 

identificar os tipos de barramentos dentro de cada uma das sub-bacias. Identificando 

onde e qual tipo de elemento dificulta/impede a transmissão em cada área 

contribuinte (FRYIRS, BRIERLEY, et al., 2007a). Nesse ponto foi necessário 

identificar os buffers localizados ao longo das margens dos canais, pois eles serão 

fatores desconectantes das encostas adjacentes, limitando localmente a 

transmissão. Nesse caso foi necessário criar dentro das sub-bacias, onde isto 

ocorre, áreas de transmissão diferenciadas/limitadas nas encostas adjacentes a 

esses buffers (FRYIRS, BRIERLEY, et al., 2007b). Esse processo também pode ser 

realizado a partir da metodologia para delimitação de bacias de drenagem, contudo 

utilizando o ponto dos buffers como “condicionantes”, ponto final da delimitação da 

área de captação a montante (OLIVEIRA, CARVALHO JUNIOR, et al., 2007). Outro 

ponto fundamental foi a identificação dos barramentos em sequencia, ou seja, as 

áreas onde o fluxo é impedido por mais de um barramento antes de alcançar o 

próximo canal. A localização dos impedimentos dentro de cada sub-bacia é 

importante porque os impedimentos influenciam as áreas à montante da localização 

deles, ou seja, os impedimentos próximos aos exutórios vão influenciar uma área 

maior da sub-bacia que os impedimentos próximos às cabeceiras (FRYIRS, 

BRIERLEY, et al., 2007a). 
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A identificação da energia disponível para o transporte de sedimentos está 

relacionada com a energia de transmissão, ou seja, a energia de “superação” dos 

impedimentos. Essa energia estará relacionada com a força do fluxo do canal ou do 

escoamento superficial nas encostas. A partir dessa informação pode-se detalhar 

como cada impedimento em cada localidade vai se comportar em determinado 

evento chuvoso (FRYIRS, BRIERLEY, et al., 2007b). Contudo há uma série de 

dados a serem analisados para que se verifique a distribuição dessa energia 

disponível, como textura do leito do canal e das encostas, presença e tipo de 

vegetação, geometria da encosta e do canal, declividade da encosta e do perfil 

longitudinal do rio. Entre esses elementos optou-se por utilizar a informação da 

declividade; seguindo a orientação de Fryirs, Brierley, et al (2007b); pois entre os 

elementos que controlam o escoamento superficial e o fluxo dos canais, a 

declividade apresenta-se constante, no período de tempo necessário para a análise, 

além de ser facilmente mapeada na escala da bacia. Assim a “declividade é o 

principal determinante da força de fluxo e da energia avaliada para o transporte de 

sedimentos” (FRYIRS, BRIERLEY, et al., 2007b, p. 300, tradução do autor). 

Seguindo essa ideia e trabalhando com os dados do mapa de declividade da bacia, 

identificou-se a declividade do exutório, até uma distância de 60m a montante, dos 

elementos desconectantes, tanto barriers, quanto buffers. Serão adotados os limites 

de declividade 0,5º, 2º e 25º para diferenciar a quantidade de energia potencial 

(FRYIRS, BRIERLEY, et al., 2007b). 

Os padrões de eventos de precipitação devem ser identificados a partir da 

magnitude. A partir dessa tipologia dos eventos serão criados cenários do 

comportamento da área de captação efetiva da bacia do riacho do Saco. Para cada 

tipo de evento haverá uma área de captação efetiva própria, e a partir da frequência 

dos eventos é possível identificar a escala de tempo efetiva para o 

retrabalhamento/superação dos impedimentos (FRYIRS, BRIERLEY, et al., 2007a). 

Depois de identificar esses fatores isoladamente serão analisadas as relações 

entre os mesmos visando identificar a área de captação efetiva da bacia. 

Basicamente a análise trata da relação entre a resistência ao transporte realizada 

pelos impedimentos de uma determinada sub-bacia, ou encosta adjacente a um 

buffer, e a energia do fluxo do canal ou do escoamento superficial, ou seja, a 
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pergunta é se o fluxo do canal ou o escoamento superficial tem capacidade de 

ultrapassar/retrabalhar/remover o impedimento de transmissão à jusante dele em 

determinada sub-bacia. A energia estará relacionada com a magnitude do evento 

chuvoso e a declividade à montante do impedimento, já a resistência estará 

relacionada com a distribuição e tipologia dos impedimentos; sendo que a análise 

dessa relação faz-se utilizando as sub-bacias como unidades básicas.  

Souza (2011) realizou uma análise inicial sobre a conectividade da paisagem, 

além de calcular a área de captação efetiva para diferentes magnitudes de eventos; 

dessa forma, neste tópico, o presente trabalho irá reavaliar e atualizar as 

informações/mapeamentos já obtidos, e assim identificar o nível de conexão de cada 

sub-bacia, para cada tipo de evento. Posteriormente será acrescentado à análise o 

volume de escoamento gerado em cada uma das sub-bacias, possibilitando, assim, 

mensurar a área de captação efetiva não apenas em relação a área conectada, 

como também ao percentual de volume de escoamento  para cada cenário de área 

de captação efetiva, relacionando isto com o volume de transporte de sedimento, 

visto que em ambientes secos os pulsos de escoamento superficial irão controlar o 

deslocamento de sedimentos (GRAF, 1988). 

Para mensurar o volume escoado para cada sub-bacia as zonas homogêneas 

foram subdivididas para todas as sub-bacias, utilizando a ferramenta Split da 

extensão Analysis Tools (ArcGis 10.1); sendo possível calcular o volume escoado 

separadamente para cada pedaço da zona homogênea (“CAD” x “precipitação”) 

dentro de cada sub-bacia e por fim somar os valores, para, assim, obter o volume 

escoado em cada sub-bacia. Ou seja, foram separadas para cada sub-bacia as 

zonas homogêneas existentes identificando a área em m² de cada uma delas; 

posteriormente cada uma das áreas foi multiplicada pelo seu escoamento em 

metros, obtendo o volume de escoamento em m³ para cada área da sub-bacia; por 

fim foram somados os volumes de escoamento de cada área que compõe a sub-

bacia, obtendo o volume escoado da mesma; sendo os cálculos realizados utilizando 

as ferramentas, do ArcGis 10.1, Calculate Geometry, Field Calculator e  Summary 

Statistic; sendo o mesmo procedimento repetido para todas as sub-bacias. 
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 O volume escoado foi calculado em milhões de m³, lembrando que é o valor 

total para o período entre 2006 e 2012; e em percentual, relacionando cada sub-

bacia com o volume escoado por toda a bacia. Contudo, essa informação está 

diretamente relacionada com o tamanho de cada sub-bacia, pois quanto maior for, 

maior o volume de chuva captado e consequentemente maior o volume escoado, 

almejando obter uma resposta que não seja afetada pela área de cada sub-bacia, foi 

calculado o volume médio escoado por Km² para cada sub-bacia; avaliando o real 

impacto de cada área para o escoamento total da bacia; novamente os dados foram 

calculados em milhões de m³ e em porcentagem.  

  

4.6. MAPEAMENTO DE SENSITIVIDADE 

Para espacializar a capacidade de o sistema apresentar uma resposta 

sensível e complexa a uma determinada mudança/distúrbio nos seus controles, ou 

seja, para identificar a sensitividade da paisagem (BRUNSDEN e THORNES, 1979) 

é necessário, inicialmente mapear e inter-relacionar as resistências do sistema.  

Para tanto, o primeiro passo é identificar a resistência morfológica do sistema 

que pode ser resumida pela distribuição da energia potencial no sistema. Para 

ambientes secos, a distribuição da energia potencial está diretamente relacionada à 

movimentação da água no sistema, e deste modo está diretamente ligada à força 

desse movimento e volume de água (BRUNSDEN, 2001). Deste modo, o volume de 

água disponível em cada ponto do sistema é resultado da área à montante daquele 

ponto e a energia de transporte estará relacionada com a declividade do ponto 

(RUSTOMJI e PROSSER, 2001). 

A área a montante de um ponto do sistema, encosta ou canal, será a resposta 

de várias características do sistema, tal como o comprimento das encostas e a 

dispersão e concentração de energia (noose e hollow). Para realizar tal análise será 

utilizada a ferramenta Flow Accumulation do modo Hidrology, da extensão Spatial 

Analyst Tools do Arcgis 10.1. Tal ferramenta utiliza um MDE para identificar o 

número de pixels que drenam para cada ponto do raster, onde quanto maior for o 

valor dado, maior será a área drenada para aquele ponto, ou seja, maior é o volume 
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de água drenado para aquele ponto. Já a energia será obtida a partir do mapa de 

declividade. Posteriormente serão inter-relacionadas as duas informações e obtido o 

mapa de energia potencial, relacionado com a resistência morfológica.  

    O segundo passo é caracterizar o sistema, onde se enquadra a resistência 

de força/geológica e a resistência estrutural. A resistência de força é definida pelas 

características geológicas da área, podendo-se utilizar o mapa geológico das áreas 

com as litologias e as linhas de fraqueza (BRUNSDEN, 2001), identificando a 

resistência à erosão do material fonte, como também as áreas geologicamente mais 

susceptíveis à erosão. Para tanto serão utilizadas informações disponibilizadas pela 

CPRM e trabalhadas no Arcgis 10.1. Já a resistência estrutural será identificada a 

partir da identificação e localização dos elementos do sistema fluvial, em especial as 

características que apresentem maior predisposição a mudança, como altas 

declividades; e ao mesmo tempo identificar os elementos que interrompem/dificultam 

a transmissão de energia pelo sistema; utilizando informações do mapeamento 

geomorfológico e do mapeamento de uso do solo, além de informações de campo 

(BARROS, SOUZA e CORREA, 2010; HARVEY, 2001).  

A resistência de filtro será mensurada a partir da análise do consumo e 

armazenamento de energia pelo sistema, com base no balanço hídrico e localização 

dos impedimentos como barragens. Assim, o uso e a absorção serão pensados a 

partir da evapotranspiração, e a estocagem de energia será representada pela água 

infiltrada no solo e principalmente pela localização dos açudes. 

Por fim, a resistência de estado do sistema, relativa à sua evolução, ou seja, 

às suas características históricas, analisará a cobertura superficial, vegetação e 

ocupação/uso antrópico (KNOX, 2001), como também elementos naturais herdados 

e o histórico de eventos formadores que possam deixar “marcas” na paisagem. O 

ultimo ponto analisado é a estabilidade/instabilidade atual do sistema, ou seja, se o 

mesmo está apresentando algum tipo de instabilidade ou se está em processo de 

reorganização interna. Assim, para avaliar essa resistência serão utilizados os 

mapas de uso, geomorfológico e geológico, como também informações específicas 

obtidas em campo (BRUNSDEN, 2001). 
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A partir da análise das resistências será possível avaliar qual a probabilidade 

de cada um dos elementos/características ser alterado para cada cenário de 

mudança proposto. O livro Landscape Sensitivity (1993), editado por Thomas e 

Allison, apresenta uma série de trabalhos sobre evolução de paisagem e mudanças 

nas características/processos utilizando a sensitividade da paisagem, trabalhos 

estes que nortearam a análise das retroalimentações para a construção de cenários 

futuros de mudança mais fidedignos, em especial nas áreas de encosta, sendo que 

para o ambiente fluvial utiliza-se a proposta de estilos fluviais.  

 

4.7. MAPEAMENTO DE ESTILOS FLUVIAIS 

Ao se pensar em mudanças nos ambientes fluviais a proposta/metodologia de 

estilos fluviais é adequada para identificar mais precisamente a capacidade desses 

ambientes em se ajustar a determinada mudança (FRYIRS, SPINK e BRIERLEY, 

2009), ajustes estes diretamente ligados à conectividade da paisagem e trabalhados 

nas dimensões verticais, laterais e de estilo, quando há a mudança de estilo fluvial. 

A sensitividade irá variar de acordo com o estilo fluvial de cada trecho, e serão 

utilizadas para avaliar as possíveis mudanças no ambiente fluvial para os cenários 

de mudança propostos. 

Para caracterizar e mapear os estilos fluviais é necessário informações sobre 

a morfologia do rio, as características sedimentares, o regime de fluxo e a vegetação 

ripária (BRIERLEY e FRYIRS, 2000). Será seguida a metodologia indicada por 

Brierley e Fryirs (2005), utilizando algumas adaptações, tais como a introdução de 

elementos antrópicos na identificação dos estilos fluviais, em especial nas matrizes 

de informação para cada estilo fluvial (CORRÊA, SILVA, et al., 2009). No geral para 

o mapeamento dos estilos fluviais serão utilizados os mapeamentos já apresentados 

(MDE, declividade, geomorfológico, uso do solo), as imagens QUICKBIRD 

(CORRÊA, SILVA, et al., 2009; PEIXOTO, CESÁRIO, et al., 2010), além de 

informações obtidas em campo com o uso de GPS, GPS Garmim Etrex VistaHcx, e 

o GPS topográfico PRO-XH – Trimble.  
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O primeiro passo é a identificação da presença, ou não, de planícies de 

inundação em cada rio, o qual irá determinar a configuração do vale de cada trecho, 

podendo ele ser confinado, mais de 10% do trecho com planície de inundação, 

parcialmente confinado, entre 10% e 90% do trecho com planície de inundação, e 

não confinado, mais de 90% do trecho apresentando planície de inundação 

(BRIERLEY e FRYIRS, 2005).  

A partir dessa divisão inicial os estilos fluviais serão definidos seguindo a 

Árvore de Estilos Fluviais (BRIERLEY, FRYIRS, et al., 2002), utilizando informações 

como número de canais, sinuosidade dos canais, estabilidade da margem, 

morfologia do vale, textura do leito, unidades geomórficas, entre outras (figura 16). 

Para cada estilo fluvial identificado será escolhido um trecho representativo do qual 

será construído uma matriz de informação e um mapa geomorfológico de detalhe 

(escala maior que 1:6.000). O mapa geomorfológico mostrará as margens do vale 

(dois perfis laterais de determinado ponto do vale, um topográfico, e outro com a 

cobertura detrítica e vegetação), os canais, planícies de inundação, unidades 

geomórficas (no canal e na planície), vegetação associada (no canal e na planície), 

fontes claras de sedimento de encosta, e alterações antrópicas.  

A matriz de informação terá como base inicial as informações obtidas a partir 

do mapeamento geomorfológico de detalhe, com informações sobre as 

características/elementos do trecho, comportamento fluvial do trecho e controles. As 

características do trecho identificam o conjunto de atributos usados para definir o 

estilo fluvial, como: configuração do vale, forma do vale, textura do leito, geometria 

do vale, conjunto de unidades geomórficas, vegetação associada e intervenções 

antrópicas. O comportamento do rio será interpretado pela associação de formas e 

processos, e será dividido em comportamento de fluxo baixo, margem cheia e 

extravasamento de fluxo. Os controles serão as condições limites para cada estilo 

fluvial, tais como: área à montante, unidade de paisagem, zona processual, 

morfologia e declividade do vale, e força de fluxo (BRIERLEY e FRYIRS, 2005). 
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Figura 16: Sequência de procedimentos para identificação dos estilos fluviais (adaptado de BRIERLEY, FRYIRS, et al., 2002) 

 

Após a identificação dos estilos fluviais de cada trecho serão identificadas, 

seguindo a metodologia utilizada por Fryirs, Spink e Brierley (2009), as formas de 

ajustes/mudanças possíveis para a área, levando em consideração a extensão 

espacial e o tipo da mudança, sendo o tipo deposicional ou erosivo e em qual 

dimensão ele se apresenta; vertical, lateral ou de estilo. Desse modo busca-se ainda 

analisar quais elementos/características podem ser modificados e quais as 

retroalimentações geradas que forneçam informações para a proposição de modelos 

de evolução. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1. ESCOLHA DA BASE DE DADOS TOPOGRÁFICA 

Analisando a precisão dos MDEs, na escala 1:100.000, os três atingiram 

a classe A, tanto no EMQ (figura 17) quanto na tolerância vertical. O SRTM teve 

o EMQ de 10,01 metros e 93,18% na tolerância vertical; o TOPODATA teve 5,39 

metros de EMQ e 100% de tolerância vertical; e o ASTER GDEM teve o EMQ de 

4,31 metros e 100% de tolerância vertical. 

Figura 17: Erro Médio Quadrático e Tolerância Vertical para as bases de dados SRTM, TOPODATA e ASTER GDEM. 

 

Na escala 1:50.000, o ASTER GDEM atingiu a classe A no EMQ e na 

tolerância vertical (100%). O TOPODATA atinge a classe A para o EMQ e a 

classe A para a tolerância vertical (92,66%). Por outro lado o SRTM não atinge 

nenhum dos índices de EMQ e tolerância vertical para a escala de 1:50.000, 

não sendo indicado para uso em trabalhos nessa escala.  

Por fim, apenas o ASTER GDEM atinge os índices da escala 1:25.000, 

atingindo a classe C no EMQ, com 4,31 metros; e a classe C na tolerância vertical 

com 98,33% dos resíduos abaixo de 7,5 metros. Enquanto o TOPODATA tem 

78,33% de tolerância vertical para a classe C e o SRTM apenas 63,33% abaixo dos 

7,5 metros. 

A partir desses dados observa-se que os dados ASTER GDEM é o único que 

pode ser utilizado para a escala a escala 1:25.000, apesar de superestimar as 
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altitudes em média 2,39 metros. Por outro lado os dados SRTM e TOPODATA são 

aconselhados para estudos com ênfase regional. Dessa forma os dados ASTER 

GDEM foram escolhidos como base para o trabalho atual, apresentando uma 

qualidade sensivelmente superior às cartas topográficas existentes, e aos dados 

SRTM e TOPODATA.  

5.2. CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA 

Os dados de precipitação foram analisados a fim da obtenção da 

caracterização climática da bacia em estudo de modo a associar a frequência das 

precipitações ao relevo local. Para tanto foi escolhido um intervalo de tempo que 

abarcasse informações para as quatro estações, e consequentemente quatro 

patamares altimétricos diferentes, assim o período escolhido foi entre 2006 e 2012 

(limitado pelos dados da estação de Santa Cruz da Baixa Verde). Desse modo, foi 

gerada a descrição estatística das variáveis estudadas (tabela 03), tal como gráficos 

(figura 18): chuva total no ano (CT); dias de chuva (DC); dias de chuva efetiva 

(DCE); dias consecutivos sem chuva (DCSC); e dias consecutivos sem chuva efetiva 

(DCSCE). Atualmente essas PCDs são geridas pela Agência Pernambucana de 

Água e Clima. 

Na PCD Serra Talhada INMET, localizada a 430 metros de altitude, o total de 

chuvas varia de 971 mm até 140,1 mm, com média para este índice de 545,2 mm. 

Por outro lado, a PCD LAMEPE/ITEP de Serra Talhada, que está 504 metros de 

altitude, apresenta características mais úmidas que a PCD INMET, a média total de 

chuvas é de 707,9 mm, sendo o valor máximo para este índice de 1.217,4 mm e 

mínimo de 285,2 mm. Em Santa Cruz da Baixa Verde, segunda altitude mais 

elevada, a 850 metros, o máximo de total de chuvas obtido foi de 1.129,7 mm e 

314,4 mm de mínimo, tendo como média 803 mm. Por ultimo, a PCD localizada em 

Triunfo, a 1.034 metros, o total de chuvas atinge o máximo de 1.596,3 mm e o 

mínimo de 454,3 mm, apresentando a média mais elevada com 1176,1mm. Em 

relação a variação anual as estações de Serra Talhada INMET (0,49) e ITEP (0,47) 

apresenta um coeficiente de variação aproximadamente 30% superior as estações 

de Santa Cruz da Baixa Verde e Triunfo, apontando uma maior irregularidade no 

volume anual de chuva. Por fim, baseado no valor de assimetria é possível observar 

por enquanto que na estação ITEP o volume de chuva anual tende a valores abaixo 
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da média (assimetria positiva), nas estações de Santa Cruz da Baixa Verde e Triunfo 

é mais comum valores acima da média (assimetria negativa).  

Tabela 3: Estatística descritiva das variáveis analisadas: chuva total no ano (CT); dias de chuva (DC); dias de chuva efetiva 
(DCE); dias consecutivos sem chuva (DCSC); e dias consecutivos sem chuva efetiva (DCSCE). As variáveis foram analisadas 
para as quatro PCDs disponíveis: Serra Talhada INMET (ST_INMET); Serra Talhada ITEP (ST_ITEP); Santa Cruz da Baixa 
Verde (SCBV); e Triunfo (TRIUNFO). 

ESTATÍSTICA DESCRITIVA DAS VARIÁVEIS TRABALHADAS 

 

Amplitude Mínima Máxima Soma Média 

Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 

Coeficiente 

de assimetria Curtose 

ST_INMET_CT 830,9 140,1 971 3271,7 545,2 266,6 
0,49 

0,164 2,072 

ST_ITEP_CT 932,2 285,2 1.217,4 4247,6 707,9 331,8 
0,47 

0,517 -0,198 

SCBV_CT 815,3 314,4 1.129,7 4818,4 803 300,3 
0,37 

-0,819 -0,049 

TRIUNFO_CT 1142 454,3 1.596,3 7056,9 1176,1 435,1 
0,37 

-0,894 0,117 

ST_INMET_DC 96 17 113 389 64,8 39,7 
0,61 

-0,410 -1,578 

ST_ITEP_DC 64 37 101 459 76,5 23 
0,3 

-1,042 1,007 

SCBV_DC 27 41 68 323 53,8 10,2 
0,19 

0,313 -1,258 

TRIUNFO_DC 46 38 84 410 68,3 17,5 
0,26 

-1,175 0,865 

ST_INMET_DCE 23 3 26 91 15,1 7,8 
0,52 

-0,305 0,541 

ST_ITEP_DCE 23 10 33 123 20,5 8,7 
0,42 

0,165 -1,000 

SCBV_DCE 28 10 38 175 29,2 10,5 
0,36 

-1,480 2,175 

TRIUNFO_DCE 31 15 46 210 35 10,8 
0,31 

-1,499 2,839 

ST_INMET_DCSC 119 41 160 401 66,83 46,25 
0,69 

1,551 1,524 

ST_ITEP_DCSC 77 34 111 419 69,8 31,3 
0,45 

0,177 -1,913 

SCBV_DCSC 72 39 111 388 64,7 24,8 
0,38 

1,557 3,182 

TRIUNFO_DCSC 67 29 96 326 54,3 24,1 
0,44 

1,158 0,999 

ST_INMET_DCSCE 207 59 266 1072 178,67 79,05 
0,44 

0,810 1,004 

ST_ITEP_DCSCE 168 64 232 816 136 67,5 
0,5 

0,592 -1,425 

SCBV_DCSCE 183 50 233 739 123,2 69 
0,56 

0,645 -0,235 

TRIUNFO_DCSCE 87 49 136 508 84,7 33,9 
0,4 

0,445 -0,927 

 

A variável de dias de chuva efetiva acompanha o comportamento do volume 

anual de chuva, estando as duas diretamente relacionadas, já que os dias de chuva 

efetiva são o principal responsável pelo volume total de precipitação. Deste modo, 

há uma crescente no número de dias de chuva efetiva tendo a estação de Serra 

Talhada INMET com os menores valores de mínima/máxima/média (3/26/151 dias) e 

a de Triunfo (15/46/35 dias) com os maiores valores. Novamente as estações de 
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Serra Talhada apresentam um coeficiente de variação superior, neste caso uma 

diferença chega a cerca de 67% maior relacionando os dados de Serra Talhada 

INMET  e Triunfo, respectivamente maior (0,52) e menor (0,31) coeficiente de 

variação. Posteriormente, os eventos de chuvas efetivas serão avaliados 

detalhadamente. 

Figura 18: Médias, máximas e mínimas das características de precipitação para os quatro pontos analisados. Gráfico superior - 
total de precipitação anual. Gráfico central esquerda – número de dias com chuva. Gráfico central direita – número de dias com 
chuva efetiva (maior ou igual a 10 mm). Gráfico inferior esquerda – número de dias consecutivos sem chuva. Gráfico inferior 
direita – número de dias consecutivos sem chuva efetiva (maior ou igual a 10 mm).  
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As variáveis de dias consecutivos sem chuva e dias consecutivos sem chuva 

efetiva apresentam, de forma geral, uma relação inversa com a altitude, desse modo 

com o aumento de altitude há a diminuição nos valores.  Para a variável de dias 

consecutivos sem chuva a diferença é pequena entre as três estações de maior 

altitude, seguindo a relação inversa, os menores valores aparecem em Triunfo e os 

maiores em Serra Talhada ITEP, média de 54,3 dias e 69,8 dias respectivamente. A 

estação que destoa em valor é a PCD de Serra Talhada INMET, única inserida no 

compartimento da depressão sertaneja e claramente no contexto semiárido severo; 

contudo ela apresenta uma média de dias consecutivos seco de 66,83, menor que a 

estação de Serra Talhada ITEP, por outro lado ela apresenta mínima e máxima 

superior as outras três estações, consequentemente apresentando o maior 

coeficiente de variação com 0,69, contrastando com os valores das outras três 

estações que ficam por volta de 0,4. Estando no contexto da depressão sertaneja 

esperava-se que essa estação apresenta-se períodos mais longos em relação as 

outras estações, contudo a precisão para identificação das chuvas diárias, detalhada 

posteriormente, pode estar relacionado com esse resultado.  

Por outro lado, para os valores médios de dias consecutivos sem chuva 

efetiva apresenta a linearidade inversa esperada, concordando com os dados de 

dias de chuva efetiva; onde há um aumento no período de dias consecutivos sem 

chuva efetiva conforme sai da estação de Triunfo com média de 84,7 dias, mais alta, 

e vai para a estação Serra Talhada INMET com média de 178,67 dias, mais baixa. 

Por outro lado, as estações de Serra Talhada ITEP e Santa Cruz da Baixa Verde 

apresentam valores próximos para todos os índices, sendo que a PCD de Santa 

Cruz da Baixa Verde apresenta valores levemente inferiores. 

Por fim, a variável de dias de chuva é a única que aparentemente não exibe 

relação direta ou indireta com a altitude, visto que os pontos Serra Talhada INMET e 

Serra Talhada ITEP (mais secos) apresentam valores médios de dias de chuva 

superiores que os pontos Santa Cruz da Baixa Verde e Triunfo (mais úmidos), 

respectivamente (figura 18). Essa discrepância pode estar relacionada com a 

precisão da identificação de chuvas diárias abaixo de 1mm, dessa forma as PCDs 

de Serra Talhada poderiam ser mais sensíveis a este volume de chuva que as 

outras duas estações; tanto que quando se avalia o volume de chuva acima de 1mm 
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a média anual de dias de chuva para a PCD INMET Serra Talhada cai de 76 para 56 

dias de chuva por ano, evidenciando o impacto das precipitações diárias abaixo de 

1mm para essa estação. Enquanto que fazendo a mesma análise para a PCD de 

Triunfo o número de dias de chuva cai de 68 para 65 dias, deste modo as 

precipitação abaixo de 1mm tem pouca influência para essa estação. Tanto que no 

índice de numero de dias com chuva efetiva (maior ou igual a 10mm), onde a 

influência das chuvas abaixo de 1mm é excluída, a relação altitude e umidade, no 

caso dias de chuva efetiva, apresenta relação direta, quanto mais alto, maior o 

número de dias com chuva efetiva. Tal complicação afeta, também, os valores de 

dias consecutivos sem chuva. 

Figura 19: Totais de chuva para as 4 PCDs 

 

De forma geral a partir da análise das variáveis é visível à relação entre 

aumento de altitude e aumento de precipitação, contudo essa relação não é 

anualmente nem proporcionalmente linear. Tal falta de linearidade pode estar 

relacionada com a irregularidade da topografia local, visto que a PCD INMET de 

Serra Talhada está localizada em região plana com topografia aberta, e as outras 3 

PCDs encontram-se na região da Serra da Baixa Verde apresentando um relevo 

acidentado. Incluindo a PCD LAMEPE/ITEP de Serra Talhada que se encontra no 

primeiro patamar da Serra da Baixa Verde, circundada por cristas e serras. O que é 

visível no comportamento em relativa sincronia das curvas de precipitação anual 

total das 3 PCDs (figura 19) que estão submetidos à influência da topografia 

irregular da Serra da Baixa Verde, comparando-os com a curva da PCD INMET de 

Serra Talhada, que apresenta curva diferenciada em relação às outras 3 PCDs, em 
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especial no tocando do período de 2010-2011; observa-se que a fator altimétrico 

atenua o impacto da seca nas PCDs mais altas, o que pode ser evidenciado no 

período. 

Figura 20: Diagrama de dispersão representando a relação da altitude com as variáveis estudadas e calculo do coeficiente de 
correlação de Pearson e do coeficiente de determinação. Eixo vertical a esquerda representa o número de dias, eixo vertical a 
direita representa a precipitação em mm, e o eixo horizontal representa a altitude em metros para cada estação. 

 

 

Chuva 

anual 

Dias com 

chuva 

Dias com chuva 

efetiva 

Dias consecutivos sem 

chuva 

Dias consecutivos sem 

chuva efetiva 

Coeficiente de correlação de 

Pearson 0,951 -0,204 0,998 -0,854 -0,935 

Coeficiente de determinação 0,905 0,041 0,996 0,729 0,875 

 Visando identificar objetivamente a relação entre a altitude e as variáveis 

estudadas foi elaborado um diagrama de dispersão e calculado o coeficiente de 

correlação de Pearson e o coeficiente de determinação, sempre entre a altitude das 

PCDs e cada uma de suas variáveis (figura 20); saindo, no gráfico, da PCD de Serra 

Talhada INMET (menor altitude) para a PCD de Triunfo (maior altitude), 

respectivamente da esquerda para a direita. A partir dessas informações pode-se 

comprovar como visto anteriormente, que não há correlação entre altitude e o 

número de dias de chuva, visto que coeficiente de correlação de Pearson foi de -

0,204 e o coeficiente de determinação foi 0,041; não apresentando correlação. Por 

outro lado, os dias de chuva efetiva apresentam coeficiente de correlação de 

Pearson de 0,998 e o coeficiente de determinação foi de 0,996, desse modo, os dias 
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de chuva efetiva são fortemente relacionados com a variação de altitude; sendo 

assim a melhor variável para detalhar a modificação do comportamento da 

precipitação em relação à modificação de altitude dentro da bacia; assim para 

aprofundar a análise da relação entre a mudança de altitude e o comportamento da 

precipitação os eventos de chuva efetiva as 4 PCDs serão detalhados. 

Para tal, foram calculadas as informações descritivas (tabela 04) sobre os 

eventos de chuva, além de avaliação sobre a frequência e a distribuição da 

magnitude dos eventos, sumarizadas em gráficos do tipo histograma (figura 21) e do 

tipo Box-plot (figura 22). 

Tabela 4: Estatística descritiva para os eventos de chuva efetiva. n – número de eventos identificados. 

ESTATÍSTICA DESCRITIVA PARA OS EVENTOS DE CHUVA EFETIVA 

 

n Amplitude Minima Maxima Soma Média 

Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 

Coeficiente de 

assimetria Curtose 

ST – INMET 91 117,8 10,2 128 2463,1 27,1 21,86 0,81 2,655 8,269 

ST – ITEP 121 127,8 10,2 138 3277, 27,1 20,94 0,77 2,740 9,273 

SCBV 175 69 10 79 4173,2 23,8 13,52 0,57 1,440 2,109 

Triunfo 210 103 10 113 6261,7 29,8 20,43 0,69 1,639 2,850 

Inicialmente é necessário lembrar que o número de dias de chuva efetiva é 

diferente para cada uma das PCDs, indicados na coluna “n”, o número de dias em 

conjunto com a média de precipitação (mm) é que irá controlar a quantidade de 

umidade em cada um dos postos. Deste modo, apesar das PCDs de Serra Talhada 

apresentarem os maiores valores de precipitação diária, com 127,8 mm e 117,8 mm 

para as PCDs ITEP e INMET respectivamente. Por outro lado a estação de Santa 

Cruz da Baixa Verde apresentou o menor valor máximo com 79 mm, como também 

menor média com 23,8 mm, e menor coeficiente de variação com 0,57 mm, o que 

também se reflete na assimetria que é a menor entre as 4 PCDs, com 1,44.  

A partir desses índices é possível afirmar que em Santa Cruz da Baixa Verde 

há uma menor irregularidade no volume das chuvas efetivas; sendo o oposto com o 

que ocorre nas estações de Serra Talhada que apesar das máximas e médias altas, 

27,1 mm de média para as duas PCDs, apresenta alto coeficiente de variação com 

0,81 e 0,77, INMET e ITEP respectivamente. Além de um maior coeficiente de 

assimetria, que demonstra que apesar da média ser 27,1 mm a maior parte das 
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precipitações estão concentradas em faixas bem mais baixas próximas dos 10 mm, 

e ao mesmo tempo mostra o impacto dos eventos máximos/extremos para o volume 

total de precipitação, consequentemente para os outros valores como média e 

coeficiente de variação.  

Figura 21: Histogramas da frequência acumulada das chuvas efetivas. 

 

Já Triunfo apresenta a maior média, 29,8 mm, além de um coeficiente de 

variação e amplitude menor, 0,69 e 1,639 respectivamente, que as estações de 

Serra Talhada indicando uma menor participação nos eventos de menor magnitude, 

o que pode ser observado no histograma das frequências acumuladas para a PCD 

(figura 21); no qual se pode observar uma maior distribuição para valores mais altos, 

como 50 e 60 mm, o que também pode ser observado no box-plot (figura 22). 

Analisando os histogramas observa-se para as quatro PCDs, de forma geral, a 

predominância percentual de eventos de menor magnitude, até os 30 mm, chegando 

próximo a 65% para Triunfo a até cerca de 75% dos eventos para Serra Talhada 

INMET.  
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Figura 22: Box-plot representando a magnitude dos eventos de chuva efetiva. 

 

Ao mesmo tempo observam-se os percentuais dos grandes eventos que se 

apresentam fora da distribuição da curva normal em especial para as estações de 

Serra Talhada. Tais eventos podem ser facilmente visualizados a partir do gráfico 

tipo Box-plot (figura 22), marcados como valores anômalos (pontos), entre o máximo 

mais 1,5 vezes o valor interquartil, e valores extremos (estrelas), acima do limite 

máximo mais 1,5 vezes o valor interquartil. Deste modo, é possível verificar a 

ocorrência para Serra Talhada INMET de 3 eventos extremos e 6 anômalos; para 

Serra Talhada ITEP de 4 eventos extremos e 3 anômalos, para Santa Cruz da Baixa 

Verde de 4 eventos anômalos; e para Triunfo de 1 evento extremo e 9 anômalos. Tal 

dado corrobora com as afirmações anteriores em um maior impacto de eventos de 

grande magnitude para as estações de Serra Talhada, em especial a INMET, em 

comparação com as outras duas estações, em especial Santa Cruz da Baixa Verde. 

Sendo comprovado pela participação percentual desses eventos, onde para as 

estações de Serra Talhada eles representam 9,9% e 5,8%, INMET e ITEP 
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respectivamente, dos eventos de chuva efetiva, enquanto que em Santa Cruz da 

Baixa Verde e Triunfo eles representam 2,3% e 4,8% respectivamente. 

A relação altitude/umidade não cresce de maneira linear, ou seja, não há uma 

relação do tipo para um aumento “x” na altitude há um aumento “y” para quantidade 

de chuva. Um dos motivos é a relação entre a topografia irregular da bacia com os 

mecanismos de formação de chuva, sendo variável, dependendo das características 

envolvidas para cada evento chuvoso. Focando na questão da não linearidade da 

relação altitute-precipitação, utilizando apenas a média de precipitação anual, 

observa-se que o aumento de precipitação não é linear nem proporcional ao 

aumento da altitude. Por exemplo, há um aumento de 23% da altitude entre a PCD 

INMET Serra Talhada para a PCD LAMEPE/ITEP Serra Talhada e um aumento de 

30% na precipitação anual; da PCD LAMEPE/ITEP Serra Talhada para a PCD Santa 

Cruz da Baixa Verde há um aumento de 65% da altitude e apenas 14% na 

precipitação; terminando com um aumento de 22% da altitude e 46% da precipitação 

entre as PCDs de Santa Cruz da Baixa Verde e de Triunfo. Tal resultado fortalece a 

ideia que o aumento altimétrico não é o único fator que controla o aumento da 

precipitação, e que as especificidades da topografia local pode ser o fator 

preponderante, gerando efeito de sombra pluvial ou expondo a encosta à chuva 

orográfica. 

Por fim, observa-se de forma geral o comportamento homogêneo, o qual pode 

ser observado nas curvas dos totais de chuva na figura 19, das estações submetidas 

a topografia irregular da Serra da Baixa Verde e que situam-se acima do patamar 

altimétrico da Depressão Sertaneja. Como também, a área da Serra da Baixa Verde 

uma resposta atenuada aos períodos de seca regional, podendo-se observar 

claramente no período 2010-2011, onde apenas a PCD INMET de Serra Talhada, 

inserida na Depressão Sertaneja na cota de 416m, teve índices abaixo das médias, 

enquanto que as outras 3 estações apresentaram índices acima das médias, 

caracterizando um ano chuvoso. Tal cenário mostra a existência de eventos de 

chuva específicos para a área da Serra da Baixa Verde, eventos locais restritos as 

áreas elevadas da bacia; e possivelmente a outras áreas elevadas da região, 

gerando assim os conhecidos “brejos de altitude” do semiárido nordestino.  
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Ao analisar as chuvas efetivas, variável que apresenta maior grau de 

correlação com a mudança de altitude, observou-se a importância dos eventos de 

grande magnitude em especial para a PCD Serra Talhada INMET, representando 

cerca de 10% do total dos eventos de chuva efetiva. Tal importância só reforça a 

maior irregularidade das chuvas na parte da depressão sertaneja, já indicada pelos 

altos coeficientes de variância para as diferentes variáveis.  

Para diferenciar os eventos a partir da sua magnitude foram excluídos das 

séries 1911-2012, os anos hidrológicos que apresentavam falta de dados e/ou 

incoerência para as estações Serra Talhada INMET e Triunfo. Posteriormente 

apenas os anos que estavam disponíveis para as duas séries foram utilizados, 

perfazendo o total de 75 anos. Os limiares para classificar uma precipitação em alta 

magnitude foi o de 88,2 mm e 114,9 mm, para Serra Talhada e Triunfo 

respectivamente; já os eventos de baixa magnitude foram os abaixo de 43,8 mm e 

52,8 mm, para Serra Talhada e Triunfo respectivamente; enquanto que os eventos 

de magnitude moderada são aqueles que ficam entre os intervalos de 43,8 mm e 

88,2 mm para Serra Talhada e 52,8 mm e 114,9 mm para Triunfo. Vale lembrar que 

a definição de evento de alta magnitude está ligada ao conceito de “estabilidade” do 

sistema geomórfico; ou seja, por enquanto que os eventos moderados são aqueles 

eventos anuais aos quais o sistema geomorfológico está “adaptado”, conseguindo 

absorver a energia, sem gerar entropia e mudanças estruturais. Por outro lado os 

eventos de alta magnitude geram modificação no sistema geomorfológico, mesmo 

que pequenas (aumento de incisão vertical ou lateral), gerando instabilidade no 

sistema, podendo gerar modificação estruturais, permanentes ou não, no mesmo. 

Com isto em mente foram identificados 10 e 176 eventos de alta e moderada 

magnitude, respectivamente, para a estação de Serra Talhada INMET; enquanto 

que para a estação de Triunfo foram identificados 14 e 266 eventos de alta e 

moderada magnitude, respectivamente. Além disto, as estações apresentaram para 

as séries de 75 anos 4118 e 6462 eventos de baixa magnitude, Serra Talhada e 

Triunfo, respectivamente; portanto é visível o maior volume de precipitação em 

Triunfo, refletido na maior frequência para todas as magnitudes, 40%, 51% e 57% a 

mais para alta, moderada e baixa magnitude. Deste modo, para Serra Talhada a 

periodicidade média para eventos de alta e moderada magnitude são 7,5 e 0,43 
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anos, respectivamente; enquanto que Triunfo apresenta maior periodicidade com 

5,29 e 0,29 anos para eventos de alta e moderada magnitude, respectivamente. 

A relação irregular entre altitude e precipitação é típica de relevo complexo 

que apresenta advecção de fluxos úmidos de direção predominante, no caso de 

sudeste, gerando efeitos localizados de sombra pluvial. O que pode ser visualizado 

na PCD de Santa Cruz da Baixa Verde que apesar de estar consideravelmente 

acima da PCD Serra Talhada LAMEPE/ITEP, a diferença de precipitação é baixa. 

 

5.3. MAPEAMENTO DE SOLO 

Seguindo as catenas mostradas acima e analisando as relações de 

declividade, localização na encosta e presença de água, foi possível separar cada 

classe das associações de solo e localizá-los, respeitando as porcentagens 

discriminadas. Deste modo, foi elaborado o mapa das classes de solo da bacia do 

Riacho do Saco (figura 23), com cada classe localizada separadamente (tabela 03). 

Contudo, cinco delimitações continuaram apresentando associações de solo, pois 

dentro da base inicial não havia a separação percentual entre elas; como: 

associações de argissolos (2), argissolos com cambissolo (1), gleissolo com 

neossolo flúvico (1) e associação de planossolos (1). 

Tabela 5: Detalhamento da área das classes de solo e tipos de terreno em Km² e a 
porcentagem do total 

UNIDADE Km² % 

Corpos d'água 7.34 5.15% 

Afloramento Rochoso  6.25 4.39% 

Argissolo Amarelo e Argissolo Vermelho-Amarelo 6.18 4.34% 

Argissolo Vermelho  5.69 3.99% 

Argissolo Vermelho-Amarelo 10.94 7.67% 

Argissolo Vermelho-Amarelo e Argissolo Vermelho 2.42 1.70% 

Argissolo Vermelho-Amarelo e Argissolo Vermelho e Cambissolo Háplico  0.21 0.15% 

Cambissolo Háplico  39.55 27.74% 

Gleissolo Háplico e Neossolo Flúvico  2.18 1.53% 

Luvissolo Crômico  5.96 4.18% 

Neossolo Litólico  49.12 34.44% 

Planossolo Háplico 0.14 0.10% 
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Planossolo Nátrico e Planossolo Háplico 6.61 4.64% 

TOTAL 142.60 100.00% 

 

Figura 23: Mapa detalhada das classes de solo da bacia do Riacho do Saco (modificado de EMBRAPA 2001). 

 

Os afloramentos rochosos foram delimitados nas áreas com maior declividade 

nas associações que eles ocorriam (PA’19, PV39, R40, R56 e R61) sendo de fácil 
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separação. Os neossolos litólicos (Ce 1, C10, PA’19, PV39, PV61, R2, R18, R40, 

R48, R56 e R61) estão relacionados tanto com um valor mais alto de declividade, o 

que favorece a retirada do material e prejudica a maturação do solo, quanto com a 

localização em encostas com declividade homogênea, onde normalmente localiza-

se na parte superior da encosta.  

Figura 24: Cambissolo Háplico sendo preparado para o plantio de cana-de-áçucar. 

 

Os planossolos (C3, PV61, R18 e R48) foram delimitados nas áreas de baixa 

declividade ou planas, na base da encosta, adjacentes aos canais e normalmente 

com a possibilidade de inundações ocasionais. Já o gleissolo/neossolo flúvico (C1) 

será encontrado nas áreas planas e depressões nas planícies de inundação onde há 

a presença de alagados em grande parte do ano. Os luvissolos crômicos estarão 

distribuídos na bacia apenas na associação R48, a qual é descrita na catena 

referência para a Depressão Sertaneja, deste modo ele foi delimitado na média 

encosta. Os cambissolos (Ce1, C1, C3, C10, R2 e R18) podem ser identificados por 

ser um solo de transição (figura 24), quando associados com os neossolos litólicos 

apresentam uma menor declividade e localizam-se na média e/ou baixa encosta. Já 
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quando estão associados com os argissolos localizam-se em áreas mais instáveis 

que os argissolos, ou seja, com maior declividade, estando, normalmente em 

posição acima na encosta.  Por fim, os argissolos (C1, C10, PA’19, PV39, PV61, 

R18, R40, R61) por serem os solos mais desenvolvidos encontrados na bacia, 

localizam-se em áreas mais estáveis de menor declividade, normalmente, na média 

ou baixa encosta, o que vai depender de cada associação (figura 25). 

Os neossolos litólicos, com 33,44%, e cambissolos háplicos, com 27,74%, 

são predominantes (tabela 01), apesar da diminuição percentual se comparado ao 

mapa geral dos solos (figura 02) onde eles representavam 51,89% e 39,34% 

respectivamente, continuam sendo responsáveis por mais da metade da área da 

bacia. Por outro lado a área mapeada com argissolos aumentou de 8,77% para 

17,85% devido a discriminação das áreas onde o argissolo aparecia associado com 

um solo principal (cambissolo ou neossolo litólico). Tanto os afloramentos rochosos 

quanto os luvissolos crômicos e os planossolos representam por volta de 4% da 

área total da bacia. Por fim, foi identificada a porcentagem da área onde há a 

presença de lagos artificial ou natural o que equivale a 5,15% da bacia, da qual o 

Açude do Saco no centro da bacia representa 85% desse valor. 

Figura 25: Argissolo Vermelho-Amarelo com canaleta para controle de drenagem. 
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A principal dificuldade no detalhamento da espacialização dos solos deu-se 

na associação Ce1, única associação obtida a partir do mapeamento de solos da 

Paraíba, o qual acabou gerando uma incoerência da descrição dessa associação. A 

incoerência é relativa a não especificação da proporção entre os solos, no caso 

cambissolo háplico e neossolo litólico. Deste modo, essa associação foi detalhada 

seguindo a porcentagem 60%/40%, de modo semelhante à associação R2. 

Outra associação destoante das demais é a R18 a qual apresentou classes 

não presentes nas outras associações, mais especificamente duas variações não 

usuais para a bacia; variações estas que apresentaram espacialização ínfima no 

contexto da bacia, menos de 0,15% para ambas as variações.  A primeira foi a 

associação de Argissolo Vermelho-Amarelo e Argissolo Vermelho e Cambissolo 

Háplico, onde em todos as outras associações os argissolos foram separados do 

cambissolo. E a segunda foi a presença do planossolo háplico isolado, enquanto que 

o normal nas outras associações foi a presença do planossolo háplico 

conjuntamente com o planossolo nátrico. Nesses casos é interessante levar em 

consideração que por vezes, como no presente caso, a localidade em questão não 

apresenta características climáticas, litológicas e/ou geomorfológicas diferentes de 

suas áreas adjacentes e de ambientes semelhantes, o que não justificaria uma 

variação na associação de solos dessa área. 

 

5.4. ESCOAMENTO SUPERFICIAL 

A primeira etapa para o cálculo do escoamento superficial a partir do Balanço 

Hídrico Sequencial Diário foi identificar as áreas homogêneas de Capacidade de 

armazenamento de água no solo (CAD) e zona de precipitação. Para tanto iniciou-se 

identificando os diferentes tipos de uso/cobertura dos solos sumarizados no mapa 

de cobertura da terra (figura 26) o qual identificou oito classes diferentes, tendo 

como foco variações que influenciariam a capacidade de armazenamento de água e 

consequentemente o escoamento, tendo como fatores principais o tipo de 

vegetação, densidade/conservação da vegetação e impermeabilização. As classes 

identificadas foram: açudes e lagos; floresta subcaducifólia degradada; vegetação de 

transição conservada; vegetação de transição degradada; vegetação de caatinga 



95 

 

conservada; vegetação de caatinga degradada; uso agrícola misto; e áreas urbanas. 

O valor para zona radicular média; que vai de 120 cm para as áreas com vegetação 

de transição conservada até 4 cm para as áreas urbanas com alto nível de 

impermeabilização; e a porcentagem da distribuição de cada classe está sumarizada 

na tabela 06. Em relação ao valor, ele foi inicialmente baseado em Alfonsi et al 

(1990) e levou em consideração as especificidades locais, tal como as áreas de 

vegetação degradada, as quais apresentam áreas de solo exposto; como também a 

própria característica de retração e expansão da vegetação local. Por fim, para as 

áreas urbanas baseado no alto grau de impermeabilização foi definido um baixo 

valor para a zona radicular média; enquanto que para as áreas com corpos d’água 

não foi calculado o escoamento e desse modo não foi analisado.  

Figura 26: Mapa de cobertura da terra (atualizado de Souza, 2011). 
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Quanto à espacialização observa-se a predominância de áreas de uso 

agrícola misto, caracterizada pela modificação intra-anual de usos (tal como 

milho/feijão, pasto, cana-de-açúcar e solo exposto) com 49,34% concentrados 

especialmente nas áreas mais altas da bacia. Outra classe predominante é a de 

vegetação de caatinga conservada com 21,25% da área da bacia, concentrados na 

parte central, em especial ao redor do açude do Saco. 

Tabela 6: Zona radicular média para as classes de uso/cobertura do solo. 

Classe Zona radicular média (cm) Área (%) 

Açudes e lagos - 5.01 

Vegetação de transição conservada 120 6.71 

Caatinga conservada 100 21.25 

Floresta subcaducifólia degradada 75 4.83 

Vegetação de transição degradada 60 2.56 

Caatinga degradada 50 7.61 

Uso agrícola misto 40 49.34 

Área urbana impermeabilizada 4 2.71 

 A identificação da textura padrão dos solos foi realizada a partir do 

mapeamento pedológico detalhado, já apresentado. Os solos foram agrupados em 

quatro classes, afloramento rochoso, arenosos, médios e argilosos (figura 27); 

posteriormente foi definido o CAD médio para cada uma das classes (tabela 7). As 

informações sobre a textura dos solos advêm do Levantamento de Reconhecimento 

de Baixa e Média Intensidade dos Solos do Estado de Pernambuco (EMBRAPA, 

2000), sendo eles classificados segundo Doorenbos e Kassam (1994). Assim as 

áreas de afloramento rochoso foram separadas em uma classe (adaptação a 

classificação de Doorenbos e Kassam, 1994); os planossolos, luvissolos e neossolos 

litólicos foram agrupados nos solos arenosos; os argissolos vermelho-amarelo e 

cambissolos apresentam textura média; e, por fim, os argissolos vermelhos, 

argissolos amarelos, gleissolos, neossolos flúvicos foram agrupados como solos 

argilosos, além dos cambissolos presentes nas áreas altas da bacia.  

Avaliando a distribuição dos solos na bacia, é visível a concentração dos 

solos argilosos nas partes mais altas da bacia, locais onde devido aos solos mais 

desenvolvidos há o intenso uso agrícola. Por outro lado os solos arenosos se 

concentram nos pontos mais baixos da bacia e nas áreas com alta declividade; 
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sendo comum a presença de áreas de vegetação conservada, visto que os mesmos 

não são adequados para a atividade agrícola. Apesar da baixa ocorrência dos 

afloramentos rochosos (4,6%) as áreas foram incluídas pela grande diferenciação do 

comportamento do escoamento para estas áreas, desse modo foi incluído a classe 

de afloramento rochoso com CAD médio de 0,2mm/cm; visto que entre, e até sobre, 

os afloramentos é comum pequenas áreas com a presença de solo e marmitas de 

dissolução. 

Figura 27: Textura dos tipos de solo da bacia do riacho do Saco (adaptado de Souza, 2013). 
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Tabela 7: Capacidade de armazenamento de água no solo - CAD médio e distribuição dos tipos de solo (adaptado de 
Doorenbos e Kassam, 1994) 

 

CAD médio (mm/cm) Área (%) 

Afloramentos rochosos 0,2 4,6 

Solos arenosos 0,6 45,7 

Solos com textura média 1,4 20,1 

Solos argilosos 2 29,6 

Posteriormente as informações sobre uso/cobertura do solo, e sobre a textura 

dos solos foram transformadas em dois arquivos raster, sendo assim possível 

através de Álgebra de Mapas; utilizando a ferramenta Raster Calculation da 

extensão Spatial Analyst Tools do ArcGis 10.1; multiplicar a Zona Radicular Média 

(Zr) pelo CAD médio dos solos (n), e deste modo gerar o Raster do CAD máximo. 

Devido a complexidade da organização ambiental da bacia foram obtidos 22 valores 

indo de 2 mm até 240 mm; contudo boa parte dos valores apresentaram distribuição 

ínfima na bacia, em especial os valores extremos. Visando simplificar a análise, as 

áreas foram agrupadas pelos valores “médios” mais frequentes, resultando em 7 

valores (10 mm, 20 mm, 50 mm, 70 mm, 100 mm, 120 mm e 150 mm). As áreas 

com CAD 10 mm e 20 mm são controladas pelas áreas impermeabilizadas e pelas 

áreas de afloramento rochoso; enquanto que as áreas com 120 mm e 150 mm são 

definidas pela presença de vegetação associada a solos de textura argilosa. 

Definido os valores do CAD máximo; as áreas homogêneas foram separadas 

a partir das quatro zonas de precipitação existentes na bacia (figura 28); assim, 

foram identificadas 24 zonas homogêneas de “CAD máximo/zona climática” (figura 

26 e tabela 08). As zonas de Santa Cruz da Baixa Verde e de Triunfo apresentam os 

sete valores de CAD máximo; já as zonas de Serra Talhada não apresentam o CAD 

máximo 100 mm para a PCD LAMEPE/ITEP, e os valores de 70 mm, 100 mm e 240 

mm para a PCD INMET. Para facilitar as zonas homogêneas serão representadas 

por um código de uma letra representando a zona de precipitação (A – PCD Serra 

Talhada INMET; B – PCD Serra Talhada LAMEPE/ITEP; C – PCD Santa Cruz da 

Baixa Verde; D – PCD Triunfo) e um número representando o CAD máximo (10 mm; 

20 mm; 50 mm, 70 mm; 100 mm; 150 mm; 240 mm). As zonas homogêneas de 

maior relevância espacial para a bacia são a C70 (18,77% da bacia), B50 (17,04%), 

D70 (10,28%) e D20 (9,98%); essas quatro zonas representam cerca de 56,6%% da 
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área total da bacia. Por outro lado, 8 das zonas homogêneas (B240, B10, D240 , 

A150, D100, C10, C240, D10) não ultrapassam 1% da área da bacia cada.  

Tabela 8: Dados de precipitação para cada zona da bacia. ZH - Zona Homogênea; Area_ZH - área em Km² de cada zona 
homogênea; Area_ZH_% - porcentagem de cada zona homogênea em relação a zona altimétrica que ela faz parte (A, B, C ou 
D); Area_tot_% - porcentagem de cada zona em relação a bacia; Vol_pre - volume de precipitação em m³ entre 2006-2012; 
Vol_pre_ZH_bac_% - porcentagem do volume de precipitação de cada zona altimétrica em relação ao volume total de 
precipitação da bacia; Vol_pre_tot_% - porcentagem do volume de precipitação de cada zona homogênea em relação ao 
volume total de precipitação da bacia. 

ZH Area_ZH Area_ ZH_% Área_tot_% Vol_pre Vol_pre_ZH_bac_% Vol_pre_tot_% 

A10 3,08 28.26% 2,34% 12681215,63 6,56% 1,85% 

A20 5,11 1.40% 3,87% 21000537,75 6,56% 3,07% 

A50 2,57 46.80% 1,95% 10560681,63 6,56% 1,54% 

A150 0,15 23.54% 0,12% 628570,40 6,56% 0,09% 

B10 0,07 0.14% 0,05% 281169,93 29,19% 0,04% 

B20 9,19 21.30% 6,96% 39017363,58 29,19% 5,70% 

B50 22,48 19.54% 17,04% 95471615,87 29,19% 13,95% 

B70 5,24 0.07% 3,97% 22266080,70 29,19% 3,25% 

B150 10,02 47.80% 7,59% 42545916,17 29,19% 6,22% 

B240 0,03 11.15% 0,03% 141854,45 29,19% 0,02% 

C10 0,84 2.19% 0,64% 4055715,29 27,10% 0,59% 

C20 6,42 3.50% 4,87% 30951886,52 27,10% 4,52% 

C50 2,66 3.44% 2,01% 12802910,63 27,10% 1,87% 

C70 24,75 16.69% 18,77% 119308425,29 27,10% 17,44% 

C100 1,35 2.94% 1,02% 6485065,65 27,10% 0,95% 

C150 1,32 6.90% 1,00% 6371436,62 27,10% 0,93% 

C240 1,13 64.34% 0,86% 5448918,91 27,10% 0,80% 

D10 1,25 3.53% 0,95% 8961277,27 37,15% 1,31% 

D20 13,16 1.63% 9,98% 94227890,28 37,15% 13,77% 

D50 5,01 5.04% 3,80% 35859623,36 37,15% 5,24% 

D70 13,55 37.08% 10,28% 97034174,51 37,15% 14,18% 

D100 0,58 0.43% 0,44% 4151046,91 37,15% 0,61% 

D150 1,79 14.11% 1,36% 12819284,35 37,15% 1,87% 

D240 0,15 38.18% 0,11% 1080130,27 37,15% 0,16% 

Tendo como referências as zonas homogêneas foi realizado o cálculo do 

balanço hídrico sequencial diário, para o período 2006-2012, para cada uma das 

áreas separadamente, modificando o valor do CAD para cada área, obtendo deste 

modo o resultado das informações detalhadas e espacializadas sobre precipitação e 

escoamento para a bacia do riacho do Saco. Sendo que as informações relativas ao 

volume de chuva e de escoamento foram calculadas em “mm” (profundidade do 

volume) e m³ (profundidade em metros vezes a área em metros²).  
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Figura 28: Zonas homogêneas de CAD máximo e faixa altimétrica. A legenda foi organizada pelo código de uma letra e um 
número; onde a letra representa a zona de precipitação e o número o CAD máximo. Zonas de precipitação: A – PCD Serra 
Talhada INMET; B – PCD Serra Talhada LAMEPE/ITEP; C – PCD Santa Cruz da Baixa Verde; D – PCD Triunfo. CAD máximo: 
10 mm (tons de cinza); 20 mm (tons de vermelho); 50 mm (tons de laranja), 70 mm (tons de verde); 100 mm (tons de azul); 120 
mm (tons de lilás); 150 mm (tons de marrom). 

 

O primeiro passo foi detalhar espacialmente as informações de precipitação 

para cada uma das zonas homogêneas (tabela 08), e a partir disso analisar o 
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percentual de captação de chuva de cada uma das áreas. Assim, utilizando a 

quantidade de chuva total (em metros) de cada zona altimétrica para o período 

observado (2006-2012) e da área em m², foi possível calcular o volume total de 

precipitação (em m³) captada para cada zona homogênea. A partir disto calcular, 

qual a participação percentual de cada zona altimétrica e de cada zona homogênea 

para a captação de água da bacia (colunas “Vol_pre_ZH_bac_%”e “Vol_pre_tot_%”).  

Deste modo, ao comparar o percentual de área espacial com o percentual do 

volume de chuva observa-se o crescimento da importância da zona altimétrica da 

PCD Triunfo, como por exemplo, as zonas homogêneas D20 e D70, as quais 

passam de 9,98% e 10,28%, respectivamente, em área para 13,77% e 14,18%, 

respectivamente, para volume de chuva, apresentando um acréscimo de 38%. Por 

outro lado, as zonas homogêneas da área das PCDs de Serra Talhada apresentam 

um declínio na participação percentual entre a área e o volume total de precipitação 

captada, para demonstrar o decréscimo pode-se observar as zonas homogêneas 

A20 e B50 que decrescem de 3,87% e 17,04% de área para 3,07% e 13,95%, 

respectivamente, para a participação no volume de precipitação captada pela bacia.  

Por fim, a participação no volume total de precipitação captada pela bacia 

mantém-se no mesmo patamar que a participação das mesmas em relação à área 

da bacia. Desse modo observa-se que devido o maior nível de precipitação nas 

cabeceiras da bacia, área da PCD de Triunfo, essas áreas representam a principal 

fonte de captação de precipitação para a bacia, onde apesar de representar apenas 

25,6% da área da bacia é responsável por mais de 37% do volume de água captado 

pela bacia.  

Os resultados sobre o escoamento para cada uma das zonas homogêneas foi 

sumarizado na tabela 09, com informações como: o percentual de precipitação 

escoada para cada zona homogênea (informação espacializada na figura 29); o 

montante total de escoamento para cada zona homogênea, em mm (espacializado 

na figura 30); e multiplicando esse valor pela área pode-se obter o volume total 

escoado, em m³. Inicialmente o volume escoado pela bacia como um todo durante o 

período foi de 315,84 milhões de m³. Detalhadamente o primeiro ponto observado é, 

novamente, o acréscimo da participação da zona altimétrica da PCD Triunfo na 
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participação do volume total escoado da bacia, alcançando 46,31% do volume da 

bacia, não obstante ela representar apenas 25,6% da área da bacia. Tal 

concentração é gerada pelo montante superior de precipitação para a PCD Triunfo, 

área mais úmida da bacia; como também, pela concentração de baixo valor de CAD, 

como a área D20 e a D70 representando 37,08% e 38,18%, respectivamente, da 

área da PCD Triunfo. Essa área vai ser caracterizada pelo uso agrícola sobre solos 

argilosos e médios, e a predominância de solos rasos, arenosos e “rochosos”; 

mantendo, deste modo, baixos valores de CAD; possibilitando, deste modo, um 

maior volume de escoamento. 

Tabela 9: Dados de escoamento para cada zona da bacia. Esc_tot – escoamento total para cada zona homogênea entre 2006-
2012; Vol_esc - volume de escoamento em m³ entre 2006-2012; Vol_esc_ZH_bac_% - porcentagem do volume de escoamento 
de cada zona altimétrica em relação ao volume total de escoamento da bacia; Vol_esc_tot_% - porcentagem do volume de 
escoamento de cada zona homogênea em relação ao volume total de escoamento da bacia. 

ZH Esc_tot Vol_esc Pre_esc_% Vol_esc_ZH_bac_% Vol_esc_tot_% 

A10 2403,12 7411842,18 58,45% 6,89% 2,35% 

A20 2085,50 10651987,99 50,72% 6,89% 3,37% 

A50 1415,50 3635726,51 34,43% 6,89% 1,15% 

A150 484,45 74062,11 11,78% 6,89% 0,02% 

B10 2505,46 165849,13 58,99% 22,44% 0,05% 

B20 2213,31 20330905,48 52,11% 22,44% 6,43% 

B50 1602,83 36026178,00 37,73% 22,44% 11,40% 

B70 1303,76 6834382,89 30,69% 22,44% 2,16% 

B150 752,09 7533271,81 17,71% 22,44% 2,38% 

B240 443,20 14801,23 10,43% 22,44% 0,01% 

C10 3367,15 2832946,12 69,85% 24,36% 0,90% 

C20 2971,36 19078779,03 61,64% 24,36% 6,04% 

C50 2163,84 5747010,72 44,89% 24,36% 1,82% 

C70 1815,30 44929070,52 37,66% 24,36% 14,22% 

C100 1469,65 1977132,31 30,49% 24,36% 0,63% 

C150 1152,77 1523659,71 23,91% 24,36% 0,48% 

C240 791,86 895090,07 16,43% 24,36% 0,28% 

D10 5467,33 6842683,68 76,36% 46,31% 2,17% 

D20 5015,69 66007110,35 70,05% 46,31% 20,89% 

D50 3943,34 19749279,18 55,07% 46,31% 6,25% 

D70 3458,04 46863648,84 48,30% 46,31% 14,83% 

D100 3300,30 1913339,22 46,09% 46,31% 0,61% 

D150 2605,51 4664851,09 36,39% 46,31% 1,48% 

D240 2122,46 320182,43 29,64% 46,31% 0,10% 
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Figura 29: Percentual médio de precipitação escoada entre os anos de 2006 e 2012 para a bacia do riacho do Saco. 

 

Obviamente, a resposta do escoamento exibe uma relação inversamente 

proporcional ao valor de CAD máximo, ou seja, quanto menor o CAD máximo maior 

a porcentagem da precipitação que escoa. Ao mesmo tempo, o percentual escoado 
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aumenta quando há um aumento dos eventos de chuva e totais de precipitação, 

como pode ser visto, por exemplo, as porcentagens para as áreas da PCD de 

Triunfo, que apresentam valores maiores para todos os níveis de CAD máximo em 

relação às outras áreas. Para exemplificar podem-se citar as áreas com CAD 10 e 

com CAD 150; enquanto que Serra Talhada INMET (zona altimétrica “A”) apresenta 

58,4% e 11,8%, respectivamente; Triunfo (zona altimétrica “D”) chega a 76,4% para 

o CAD de 10 mm e 29,64% para o CAD de 240 mm. Tal fator, em conjunto com o 

maior volume de precipitação e menor temperatura (menor evapotranspiração 

potencial), potencializa a importância do patamar de Triunfo para o total de 

escoamento da bacia; indo ao encontro as afirmações anteriores. O que também fica 

claro ao observar a figura 29, na qual é visível a concentração dos valores mais altos 

na área da PCD de Triunfo (as áreas mais altas da bacia, acima de 900m de 

altitude); enquanto que no resto da bacia os índices mais altos, acima de 48,3%, 

ficam restritos a encostas com altas declividades. Pode-se observar como exceções 

o extremo sul da bacia, que apresenta índice superior a 50% de precipitação 

escoada e é controlada pela presença da mancha urbana e de expansão urbana 

(novos loteamentos) de Serra Talhada, e algumas manchas de uso agrícola em 

solos arenosos rasos ao redor do açude do Saco. 

A figura 30, que apresenta a distribuição do escoamento total em mm, torna 

clara a concentração do maior volume de escoamento na parte superior da bacia, 

estando às classes mais altas de escoamento total quase que exclusivamente 

inseridas na região da PCD de Triunfo, valores acima de 2607 mm para o período 

analisado. Por outro lado, as áreas de Serra Talhada foram às áreas que 

apresentaram menor volume de escoamento total, em especial nas áreas com 

caatinga conservada, valores abaixo de 792 mm. Em relação ao detalhamento de 

cada zona homogênea há a predominância das zonas homogêneas D20 e D70, 

participando com 20,89% e 14,83%, respectivamente, do volume total de 

escoamento da bacia. No caso da zona D20 comparando a participação da mesma 

na área da bacia (9,98) e no percentual de volume de precipitação captado (13,77%) 

há um acréscimo em relação ao percentual do volume escoado total (20,98%) de 

109% e 52%, respectivamente. Vale lembrar que o volume escoado está 

diretamente ligado a energia disponível para a erosão, produção de sedimentos, e 
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transporte de sedimentos, ou seja, quanto maior o nível de escoamento maior é a 

possibilidade de haver erosão e transporte de sedimento. 

Figura 30: Escoamento total em mm entre os anos de 2006 e 2012 para a bacia do riacho do Saco.  
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Tabela 10: Estatística descritiva para os eventos de escoamento. 

ESTATÍSTICA DESCRITIVA PARA OS EVENTOS DE ESCOAMENTO (mm) 

 

Número 
de 

eventos Mínimo Máximo Soma Média 
Desvio 
Padrão 

Coeficiente 
de 

Variação 

Coeficiente 
de 

Assimetria Curtose 

A10 157 0.1 119.4 2198 14.00 17.53 1.25 2.96 12.06 

B10 148 0.2 133.5 2505 16.93 20.27 1.20 2.87 10.84 

C10 231 0.1 75.5 3367 14.58 14.07 0.97 1.45 2.14 

D10 285 0.2 110.1 5467 19.18 20.37 1.06 1.83 3.74 

A20 128 0.1 109.7 1879 14.68 17.69 1.20 2.74 10.19 

B20 124 0.2 132.0 2213 17.85 20.82 1.17 2.80 10.27 

C20 192 0.2 75.5 2971 15.48 14.34 0.93 1.35 1.90 

D20 254 0.2 110.1 5016 19.75 20.78 1.05 1.81 3.59 

A50 85 0.1 92.3 1207 14.20 16.60 1.17 2.50 8.04 

B50 89 0.1 122.3 1603 18.01 21.71 1.21 2.73 9.10 

C50 127 0.1 75.5 2164 17.04 15.12 0.89 1.26 1.57 

D50 183 0.2 110.1 3943 21.55 21.26 0.99 1.54 2.39 

B70 77 0.2 109.8 1304 16.93 21.62 1.28 2.78 8.71 

C70 102 0.3 72.3 1815 17.80 15.17 0.85 1.24 1.50 

D70 160 0.1 110.1 3458 21.61 20.89 0.97 1.52 2.43 

C100 86 0.1 66.0 1470 17.09 14.84 0.87 1.07 0.71 

D100 159 0.2 110.1 3300 20.76 20.64 0.99 1.59 2.79 

A150 23 0.1 45.3 348 15.12 15.21 1.01 0.92 -0.56 

B150 39 0.5 104.2 752 19.28 21.52 1.12 1.97 5.27 

C150 72 0.1 66.0 1153 16.01 14.21 0.89 1.28 1.50 

D150 121 0.2 110.1 2606 21.53 20.87 0.97 1.60 3.06 

B240 25 0.5 104.2 443 17.73 23.69 1.34 2.44 6.98 

C240 53 0.1 66.0 792 14.94 14.70 0.98 1.54 2.37 

D240 104 0.2 110.1 2122 20.41 21.11 1.03 1.85 3.94 

Ao analisar as características e comportamento dos eventos chuvosos, 

utilizando estatística descritiva, têm-se como fator marcante a manutenção do valor 

médio de escoamento (mm) dentro de cada zona altimétrica; por exemplo, na zona 

altimétrica B, PCD Serra Talhada ITEP, o valor médio de escoamento fica entre 

16,93 mm e 19,28 mm para todos os CAD (10, 20, 50, 70, 150 e 240 mm), do 

mesmo modo para a zona altimétrica C, PCD Santa Cruz da Baixa Verde, o valor 

médio de escoamento permanece entre 14,58 mm e 17,8 mm para todos os CAD 

(10, 20, 50, 70, 100, 150 e 240 mm). Deste modo, é a diferença no número de 
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eventos que irá gerar diferenças no volume total escoado; por exemplo, os extremos 

entre a zona homogênea A150 e a D150, as quais apresentam médias não tão 

dispares; 15,12 mm e 21,53 mm respectivamente, contudo a zona A150 teve apenas 

23 eventos de escoamento durante o período analisado enquanto que a zona D150 

teve 121 eventos de escoamento; gerando deste modo uma grande diferença no 

escoamento total, 348 mm para a A150 e 2606 mm para a D150. 

Por fim, a periodicidade dos eventos de escoamento foi obtida pela média da 

periodicidade de todas as zonas homogêneas, representando deste modo uma 

periodicidade média para toda a bacia. O método para identificar os valores limites 

das magnitudes foi adequado, por ser um método de valor relativo, intimamente 

relacionado com o arranjo ambiental de cada área. Deste modo, a periodicidade 

média de eventos de escoamento de magnitude moderada foi de 0,23 anos e para 

eventos de magnitude alta foi de 3,82 anos.  

 

5.5. ESTILOS FLUVIAIS 

Para a bacia do Riacho do Saco foram encontrados sete diferentes tipos de 

Estilos Fluviais, sendo mapeada a incidência em trechos de cada um dos tipos 

(figura 31): Cabeceira de Drenagem (figura 32), Canal em Garganta (figura 33), 

Canal Entalhado em Voçoroca (figura 34), Canal Rochoso com Planície Descontínua 

(figura 35), Leque Aluvial (figura 36), Canal Arenoso Descontínuo (figura 37) e Vale 

Preenchido Conservado (figura 38). Para cada Estilo Fluvial foi escolhido um trecho 

que apresentasse todas as características representativas do Estilo, e para cada um 

desses trechos foi realizado um mapeamento de detalhe das formas fluviais, uma 

matriz de informação, perfis laterais e longitudinais médios e imagens da área. 

Foram realizadas algumas modificações na matriz de informação, visando adequar a 

metodologia à área estudada, o comportamento do rio foi dividido em baixa, média e 

alta vazão; onde a baixa vazão é no período seco do ano, a alta vazão ocorre 

durante os eventos chuvosos fortes e algumas horas após esses eventos, quando 

as vazões atingem seus picos; e a média vazão é durante os meses chuvosos, mas 

nos momentos que não há chuva ou impacto direto de uma chuva anterior. 
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Figura 31: Estilos Fluviais da bacia do Riacho do Saco. 
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Figura 32: Estilo Fluvial Canal de Cabeceira. Mapa, matriz, perfis e imagens. 
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Figura 33: Estilo Fluvial Canal em Garganta. Mapa, matriz, perfis e imagens. 

 

Os trechos classificados como Cabeceira de Drenagem situam-se em canais 

de baixa ordem, com leito rochoso, baixa sinuosidade e controle erosivo para sua 

evolução. Não apresentam extravasamento do fluxo, sendo confinado com margens 

estáveis controladas pela geologia. Apresentam gradiente médio ou alto no perfil 
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longitudinal, e gradiente médio/baixo na declividade das encostas. Os principais 

elementos encontrados nesse tipo de canal são sequências de corredeiras e poças, 

e matacões; apresentando também, secundariamente, barras arenosas 

normalmente associadas com detritos de vegetação. Situam-se nas principais áreas 

fontes de sedimento, não apresentando fluxo na baixa vazão (em alguns canais 

pode haver fluxo resultado de nascentes) e podendo transportar blocos na alta 

vazão, a partir de eventos extremos. Em alguns pontos mais planos há plantio de 

cana-de-açúcar e a construção de poços amazonas, contudo esses trechos 

apresentam baixo impacto antrópico na estrutura e comportamento fluvial, apenas 

algumas pequenas barragens temporárias causam maior impacto.  

Os Canais em Garganta estão localizados na escarpa adaptada a falha de 

Serra Talhada, apresentando vales estreitos entalhados em linhas de fraqueza, com 

margens estáveis com controle estrutural. Apresentam gradiente alto no perfil 

longitudinal, com a presença de vários knickpoints e encostas, também, com alta 

declividade. Têm como principais unidades no canal, cachoeiras, sequências de 

cascatas e poças, e matacões, possivelmente de origem coluvial. Na baixa vazão 

não há fluxo nos Canais de Garganta, mas é possível a presença de água 

acumulada nas poças, enquanto que na alta vazão o fluxo apresenta alta 

capacidade e competência de transporte, retirando todo o material detrítico 

acumulado. Devido à alta declividade da área as intervenções humanas são 

praticamente inexistentes. 

Nas regiões altas com densa cobertura coluvial Quaternária desenvolveu-se 

uma rede de voçorocas, onde algumas destas comportam-se diretamente como 

canais fluviais; estão diretamente ligados com a retirada da vegetação nativa para o 

uso agrícola, apresentando perfis longitudinais com gradiente médio ou baixo, e 

perfis laterais com média declividade; canais estreitos e com alta dissecação, com 

margens e leitos instáveis com predominância cascalho-arenosa e erosão de 

subsuperfície nas margens e voçorocas laterais. Na baixa vazão não há presença de 

água, e na alta vazão apresenta grande capacidade e competência de transporte, 

como também alta taxa de erosão lateral e vertical, sendo uma grande fonte de 

sedimentos para os trechos à jusante. Em alguns pontos há intervenções antrópicas 
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visando diminuir a erosão com o terraceamento e a construção de barragens de 

sedimentos. 

Figura 34: Estilo Fluvial Canal Entalhado em Voçoroca. Mapa, matriz, perfis e imagens. 
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Figura 35: Estilo Fluvial Canal Rochoso com Planície Descontínua. Mapa, matriz, perfis e imagens. 
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Figura 36: Estilo Fluvial Leque Aluvial. Mapa, matriz, perfis e imagens. 

 

Os Canais Rochosos com Planície de Inundação Descontínuas apresentam 

baixa incidência na bacia, normalmente em áreas de transição entre trechos com 

alta e baixa capacidade de transporte. São caracterizados pela sinuosidade média, 
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encostas suaves e gradiente baixo, fatores que geram erosão nas margens 

côncavas e extravasamento do fluxo nas margens convexas, formando planícies de 

inundação descontínuas. Na baixa vazão não há fluxo e nas altas vazões há o 

extravasamento do fluxo, e a retirada dos sedimentos presentes no leito rochoso. 

Nesses trechos o principal impacto antrópico é a presença de pontes, normalmente 

no mesmo nível das altas vazões. 

Os trechos classificados como Leques Aluviais são encontrados em dois 

contextos diferentes, um a partir da diminuição repentina da declividade do perfil 

longitudinal, como também em alguns trechos onde a diminuição é gradual, mas 

existe à jusante a elevação do nível de base local, como o caso de barramentos 

totais (barragens) ou parciais (estradas e/ou pontes mal dimensionadas), e a 

presença de largos trechos de canais preenchidos. Em ambos os casos há a 

transição entre um canal confinado até um vale preenchido sem presença de canal 

entalhado, assim apresenta características semelhantes tanto aos canais confinados 

quanto aos canais preenchidos.  

Os Canais Descontínuos Arenosos apresentam alta incidência na bacia, 

estando relacionados com vales largos de baixa declividade, baixo gradiente 

longitudinal.  Em alguns pontos quase planos, predominante na área subúmida, e/ou 

a presença de barragens a jusante, predominantes na área semiárida. Caracterizado 

por vales irregulares preenchidos de sedimento areno-argiloso formando uma 

planície de inundação contínua, inclusive com depressões na sua superfície 

formando áreas alagadas/alagadiças, e pelo entrincheiramento descontínuo do 

canal, apresentando instabilidade vertical e lateral dos trechos entrincheirados. Na 

baixa vazão há a presença de água em subsuperfície e nas áreas alagadas, e na 

alta vazão o fluxo preenche todo o vale por cima no nível da planície de inundação 

depositando sedimentos e em casos extremos retrabalhando os sedimentos. Na 

região semiárida o impacto é a partir da pecuária, utilizando pasto natural, estradas 

e cercas cortando a planície de inundação e escavação do leito para 

obtenção/armazenamento de água. Na área subúmida a vegetação nativa foi 

retirada para a plantação de pasto artificial ou cana-de-açúcar, com também cercas 

e poços amazonas para a obtenção de água. 
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Figura 37: Estilo Fluvial Canal Descontínuo Arenoso. Mapa, matriz, perfis e imagens. 
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Figura 38: Estilo Fluvial Vale Preenchido Conservado. Mapa, matriz, perfis e imagens. 

 

Por fim os trechos de Vale Preenchido Conservados são caracterizados pelo 

vale irregular e largo completamente preenchidos sem a presença de 

entrincheiramento de canal. Com baixa declividade tanto no perfil lateral como no 
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perfil longitudinal (normalmente com a presença de irregularidades). Caracteriza-se 

pela predominância da planície de inundação, pela presença de áreas alagadas, 

como, também, pela a presença isolada de matacões e afloramento rochosos no 

leito. Apresenta comportamento de fluxo e tipos de uso semelhantes aos Canais 

Descontínuos Arenosos, normalmente estando à montante desses trechos. 

Avaliando os estilos fluviais da bacia do Riacho do Saco, observa-se um forte 

controle estrutural sobre a diferenciação de determinados estilos, como por exemplo, 

os Canais em Garganta, com todos os trechos desse estilo localizados na região de 

escarpa de falha. Contudo o que se destaca é o controle antrópico na 

evolução/transformação/criação de estilos, em especial a partir da elevação do nível 

de base local a partir do barramento total ou parcial dos cursos fluviais, como é o 

caso de alguns dos trechos de Leque Aluvial e Canais Arenosos Descontínuos. 

Como também na formação dos Canais de Voçoroca, resultantes, ou acelerados, 

pela modificação antrópica da cobertura vegetal e/ou pela mudança dos tipos de 

uso, gerando desequilíbrio. 

 

5.6. CONECTIVIDADE ATUAL 

O mapa de impedimentos de transmissão (figura 39), por sua vez, indica os 

principais elementos que atuam como desconectores dentro da bacia de drenagem, 

para Brierley et al (2006), entender a conectividade entre os compartimentos da 

paisagem é essencial para a explicação das relações espaciais e o comportamento 

de fluxos biofísicos e ligações laterais, longitudinais ou verticais refletem a operação 

de diferentes processos em diferentes posições na bacia. Deste modo, os elementos 

de (des)conectividade encontrados em análises de campo e gabinete e 

representados no mapa podem agir interrompendo a  entrada de energia e matéria 

das encostas para os canais, e a transmissão ao longo do canal. Sendo identificados 

como impedimentos: vales preenchidos conservados, vales parcialmente 

preenchidos, barramento de canais, canais tributários aprisionados, planícies de 

inundação e estradas. As áreas urbanas foram consideradas por modificarem de 

forma diferenciada a transmissão dos fluxos. 
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Figura 39: Impedimentos de transmissão para a bacia do riacho do Saco 

 

O preenchimento do vale dá-se pelo seu assoreamento, normalmente dentro 

do processo de evolução de incisão-preenchimento, ou seja, o vale alterna fases de 

preenchimento/assoreamento e por fases de aprofundamento de incisão. No caso 

atual há o processo de preenchimento do vale por sedimento, visto que são áreas 



120 

 

extremamente planas à jusante de áreas de alta produção de sedimentos, com solo 

espesso, remoção da cobertura vegetal e uso agropecuário misto (figura 40). Assim, 

essas áreas podem ser divididas em vales preenchidos conservados, quando o 

canal é inexistente, ou vales parcialmente preenchidos ou vales preenchidos 

dissecados, quando o fluxo for capaz de gerar incisões em alguns trechos do vale, 

formando canais descontínuos. Os dois fatores principais são a oferta de sedimento 

e a declividade próxima à zero, que pode ser natural, ou gerada em parte pela 

elevação artificial do nível de base, como é o caso da área a montante do açude do 

Saco. 

Figura 40: Encostas com alta produção de sedimento e vales planos preenchidos (março de 2011). 

 

O aprisionamento dos canais tributários, comum nos trechos de estilo fluvial 

de leque aluvial, dá-se, normalmente, pela acresção das planícies de inundação ou 

dos vales preenchidos, que entulham o exutório do canal tributário. Tal mecanismo é 

dependente da relação entre a energia do fluxo do canal tributário e a sedimentação 

remontante advinda do preenchimento do vale/planície de inundação; bem como 

pelo acréscimo da oferta de sedimento pode assorear o exutório do canal. Esse 
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processo é comum na área de pesquisa, por dois motivos específicos; a grande 

carga sedimentar nos patamares superiores, como no caso das áreas a jusante das 

redes de voçorocas (figura 41), e a sedimentação gerada pela mudança do nível de 

base com a implantação do açude do Saco e do açude da fazenda Fagusa. 

Figura 41: Rede de voçorocas nas cimeiras, produtor de grande volume de sedimento (julho de 2011). 

 

As áreas de lago podem ser divididas em lagos naturais e lagos artificiais, 

contudo apenas os artificiais foram mapeados como barramentos de canal, visto que 

os lagos naturais situam-se nas superfícies de cimeira planas, tendo a montante 

áreas ínfimas, e deste modo captando volumes desprezíveis de água e sedimento. 

Os barramentos limitam-se à região semiárida da bacia, partes mais baixas, que 

apresentam um maior déficit hídrico, e eles podem ser divididos em pequenos 

barramentos, rudimentares com paredes de terra, e grandes barramentos, mais 

sofisticados, normalmente de concreto.  O açude do Saco na realidade foi construído 

em uma área de constrição estrutural do canal, resultado de uma superimposição da 

drenagem sobre a crista, a qual já produzia o barramento de parte dos fluxos. Em 

relação à restrição de transmissão os grandes barramentos interrompem quase que 
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completamente o fluxo de sedimento de fundo; enquanto que nos pequenos pode 

haver o transporte parcial dos sedimentos. 

As planícies de inundação retêm os sedimentos de carga de fundo das 

encostas adjacentes, desconectando a relação entre encosta e canal, bem como, 

em alguns casos, impedir a relação canal principal e canal tributário, como já foi 

colocado no caso de tributários aprisionados. Apenas as estradas principais foram 

mapeadas visto que as pequenas estradas rurais não afetam diretamente a 

transmissão de fluxos da bacia. Já as estradas maiores podem divergir o fluxo das 

encostas, ou quando apresentam pontes/manilhas subdimensionadas podem barrar 

parcialmente ou totalmente o fluxo nos canais. As áreas urbanas foram incluídas no 

mapeamento pela modificação que geram no escoamento superficial, bem como 

pelas modificações diretas e indiretas na rede de drenagem, como no caso do 

núcleo urbano de Serra Talhada, onde a rede de drenagem foi completamente 

modificada, incluindo a supressão de alguns canais. 

A definição da área de captação efetiva seguiu os passos apontados na 

metodologia sumarizados a partir de quatro mapeamentos (figura 42): sub-bacias; 

declividade do exutório; arranjos de impedimentos; e número de impedimentos por 

bacia. Inicialmente a bacia foi decompostas em 95 sub-bacias, definindo as sub-

bacias como unidades básicas de análise (figura 42 – A).  O segundo passo foi, a 

partir da subdivisão da bacia, analisar a declividade do exutório de cada sub-bacia 

(figura 42 – B). Utilizando, de forma adaptada, as classes de declividades apontadas 

por Fryirs, Brierley, et al (2007b); levando em consideração quatro classes de 

declividade: a primeira entre 0 e 0,5 graus; a segunda entre 0,5 e 2; a terceira entre 

2 e 25; e a quarta entre 25 e 50 graus. A primeira classe por si já se caracteriza 

como um tipo de impedimento, normalmente associados a planícies de inundação e 

canais tributários preenchidos, contudo mesmo quando não há a presença desses 

elementos a diminuição da velocidade do fluxo já é um fator limitante para a 

transmissão. Enquanto que a baixa declividade da segunda classe, apesar de por si 

não ser um elemento limitante, dificulta a superação de elementos limitantes 

existentes. A terceira classe não influencia diretamente a transmissão de energia, 

contudo a quarta classe é tratada como um booster (FRYIRS, BRIERLEY, et al., 
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2007a), capaz de auxiliar na transmissão de energia e consequentemente na 

superação de impedimentos. 

Figura 42: Etapas para a análise da área de captação efetiva. A – Bacia do Saco decomposta em 95 sub-bacias. B – 
Classificação das sub-bacias pela declividade do exutório. C – Tipos de impedimentos por sub-bacia (N – nenhuma 
impedimento; BC – barramento de canal; EP – estrada principal; PC – planície de inundação; VP – vale preenchido; CD – canal 
descontínuo/vale parcialmente preenchido; TA – tributário aprisionado; UG, UM, UP – área urbana, grande, média e pequena). 
D – número de impedimentos por sub-bacia.  

 

A 

D C 

B 
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Observou-se que as sub-bacias de maior declividade estão concentradas na 

região da falha de Serra Talhada, tanto na escarpa de recuo da falha quanto nas 

cristas. Enquanto que as sub-bacias de baixa declividade estão concentradas nos 

pedimentos e nas cimeiras ao norte da bacia, estando a área mais plana (maior 

concentração da primeira classe) à montante do açude do Saco. Resultado do 

encontro dos exutórios na planície de inundação que existe no local, resultado da 

mudança de base gerada pela instalação do açude do Saco.  

Posteriormente identificaram-se quais impedimentos (figura 42 - C) e quantos 

impedimentos (figura 42 - D) estão presentes em cada bacia. Avaliando a 

distribuição dos impedimentos por sub-bacia foi encontrado 29 tipos de combinações 

entre esses elementos, onde cada uma dessas combinações pode responder 

diferentemente aos eventos de precipitação.  

Entre os elementos desconectantes aqueles de caráter deposicionais 

costumam estar relacionados, por exemplo, a relação das planícies de inundação e 

dos vales preenchidos com os canais tributários aprisionados, ou seja, é comum nas 

áreas de vale preenchido e de vastas planícies de inundação e de tributários 

aprisionados (figura 43).  

Figura 43: Patamar plano com preenchimento do vale, presença de áreas conservadas e áreas com dissecação localizada.  
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Por outro lado, as sub-bacias na região da falha de Serra Talhada não 

apresentam, em geral, nenhum tipo de impedimento de transmissão, tanto nas áreas 

das cristas, como nas escarpas entre o patamar de Serra Talhada e o patamar de 

Santa Cruz da Baixa Verde. A alta declividade da área impede o acumulo de 

sedimentos, evitando assim a formação dos impedimentos formados por deposição 

sedimentar, tais como, os preenchimentos de vale.  

Cada tipo de impedimento devido às suas características irá afetar a 

transmissão de forma diferenciada, deste modo é necessário compreender o 

funcionamento deles para cada magnitude de evento (tabela 11). De forma geral 

quanto maior a magnitude do evento mais conectada são as relações de 

transmissão; ou seja, durante eventos de alta magnitude alguns dos impedimentos 

podem ser superados, retrabalhados, e até eliminados, em casos de eventos 

extremos. Assim é necessário fazer a relação entre as forças de mudança 

(magnitude de evento e declividade) e as forças de resistência (impedimentos), e a 

partir deles analisar a área efetiva de captação de bacia.  

A conectividade de cada sub-bacia está relacionada com o transporte de 

sedimento de carga de fundo entre os compartimentos, no caso entre as sub-bacias, 

sendo classificada como conectada, parcialmente desconectada e desconectada. 

Entre os compartimentos conectados há a transmissão sem impedimentos, ou por 

não haver impedimentos ou pelo fluxo superar os impedimentos, retrabalhando os 

mesmos ou obliterando-os. As ligações onde há retenção de sedimentos foram 

classificadas como parcialmente desconectada, quando há diminuição do fluxo de 

sedimentos da montante para a jusante de um impedimento; e em desconectada 

quando há a interrupção do fluxo de sedimentos de carga de fundo, ocasionado pelo 

impedimento completo desse fluxo ou pela quantidade diminuta de energia para o 

transporte. 

As áreas com preenchimento de vale; conservadas, dissecadas ou canais 

descontínuos (figura 44) e tributários aprisionados levam a captura de grande parte 

dos sedimentos de carga de fundo, apenas os eventos de moderada e alta 

magnitude conseguem retrabalhá-los parcialmente, no caso das áreas de 

preenchimento conservado só os de alta magnitude.  
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Tabela 11: Conectividade a partir da relação dos impedimentos com as diferentes magnitudes dos eventos. 

 

 

MAGNITUDE 

BAIXA 

MAGNITUDE 

MODERADA 

MAGNITUDE 

ALTA 

OBS 

PREENCHIMENTO DO 

CANAL  

(CONSERVADO) 

Desconectado Desconectado Parcialmente 

desconectado 

Quando há o preenchimento total do 

vale, impedindo a formação de um 

canal escavado, normalmente 

associado com áreas extremamente 

planas, a transmissão é desconectada, 

em eventos de alta magnitude a 

retenção é parcial. 

PREENCHIMENTO DO 

CANAL  

(PARCIAL) 

Desconectado Parcialmente 

desconectado 

Parcialmente 

desconectado 

Quando há o preenchimento do vale, 

contudo o fluxo consegue escavar 

trechos formando canais descontínuos. 

Durante eventos de magnitude 

moderada os sedimentos podem ser 

remobilizados, e o canal progredir. 

Durante os eventos de alta magnitude 

pode haver migração de canais, ou 

formação de novos trechos. 

PREENCHIMENTO DO 

CANAL  

(TRIBUTÁRIO PRESO) 

Desconectado Parcialmente 

desconectado 

Parcialmente 

desconectado 

Representa as áreas onde há o 

preenchimento de canais tributários, 

resultado da sedimentação a montante 

das planícies de inundação do canal 

principal, ou de sedimentação dos vales 

preenchidos. Em eventos de magnitude 

moderada e alta magnitude os 

sedimentos podem ser retrabalhados. 

PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO Parcialmente 

desconectado 

Parcialmente 

desconectado 

Conectado Planícies de inundação obstruem 

apenas o fornecimento de sedimento 

pela encosta 

PEQUENOS 

BARRAMENTOS DE 

CANAIS 

 

Desconectado Parcialmente 

desconectado 

Parcialmente 

desconectado 

Em eventos de magnitude moderada e 

alta o fluxo supera a o barramento, 

transportando sedimento, e em eventos 

extremos pode haver rompimentos, 

remobilizando, assim, os sedimentos 

acumulados. 

GRANDES BARRAMENTOS 

DE CANAIS 

 

Desconectado Desconectado Desconectado Em eventos de alta magnitude o fluxo 

pode superar, contudo grande parte dos 

sedimentos de fundo permanecem 

estocados 

ESTRADAS/PONTES 

 

Desconectado Parcialmente 

desconectado 

Conectado Apenas as estradas principais foram 

mapeadas, especialmente as que 

apresentavam pontes 

subdimensionadas. Sendo possível a 

completa obstrução, agindo como 

barragens; ou dispersando o fluxo. 

ZONA URBANA – ALTO 

GRAU DE 

IMPERMEABILIZAÇÃO 

Desconectado Desconectado Desconectado Apenas núcleo urbano de Serra 

Talhada foi classificado como alto grau 

de impermeabilização. A drenagem foi 

completamente alterada, incluindo a 

supressão de alguns canais  

ZONA URBANA – 

MODERADO GRAU DE 

IMPERMEABILIZAÇÃO 

Desconectado Parcialmente 

desconectado 

Parcialmente 

desconectado 

Nessas zonas urbanizadas não há 

grandes alterações nos canais, apenas 

constrições locais  

ZONA URBANA – BAIXO 

GRAU DE 

IMPERMEABILIZAÇÃO 

Parcialmente 

desconectado 

Conectado Conectado Áreas rurais com algum grau de 

urbanização, com vias não 

pavimentadas e baixo grau de 

impermeabilização de forma geral 
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Figura 44: Trecho de canal descontínuo a montante do núcleo urbano de Santa Cruz da Baixa Verde. 

 

Entre os impedimentos/modificadores do fluxo de carga de fundo as áreas 

urbanas irão gerar modificações nas direções, como também captura do fluxo. Essa 

relação depende do nível de urbanização presente, relacionado com 

impermeabilização e gerenciamento da drenagem urbana. Na área puderam-se 

observar três configurações de ambientes urbanos, representados pela cidade de 

Serra Talhada, pela cidade de Santa Cruz da Baixa Verde e outro padrão 

representado pelos adensamentos rurais distribuídos na bacia. A cidade de Serra 

Talhada, ao sul da bacia, representa a área da bacia mais modificada 

antropicamente, sendo a drenagem completamente modificada suprimida e/ou 

canalizada, em parte em galeria subterrâneas. Já na área urbana de Santa Cruz da 

Baixa Verde, preservaram-se as áreas do canal fluvial e suas margens, havendo em 

alguns pontos áreas de constrição do canal. Os adensamentos nas áreas rurais 

representam áreas dispersoras do fluxo, diminuindo a capacidade de transporte, e 

algumas vezes modificando o sentido dos canais, contudo em eventos de magnitude 

moderada ou alta a energia do fluxo consegue compensar as dispersões iniciais. 



128 

 

Quanto aos açudes apenas os pequenos podem ser superados, em relação 

ao transporte de carga de fundo, nos eventos de maior magnitude, remobilizando, 

inclusive, os sedimentos estocados em caso de rompimentos de barragens. Já as 

planícies de inundação interrompem a entrada de sedimento da encosta para o 

canal, constituindo impedimento lateral. Por fim, as estradas/pontes podem atuar de 

forma a estreitar a passagem do canal, como também no caso de eventos de baixa 

magnitude atuar como barramentos nos canais.  

Contudo, os impedimentos devem ser vistos como um sistema em cascata, 

ou seja, é necessário avaliar se há impedimentos em sequência, identificando 

padrões de agrupamento desses elementos, aumentando, deste modo, a resistência 

ao fluxo; consequentemente alterando a resposta da área de captação efetiva. Além 

disto, é necessário incluir a análise da declividade do exutório, visto que ela pode 

potencializar a resistência ao fluxo, aumentando o grau de desconectividade. 

A partir dessas considerações é possível analisar a área de captação efetiva 

relativa a cada magnitude – baixa (A), moderada (B) e alta (C) (figura 45). As sub-

bacias foram classificadas a partir do tipo de ligação que elas apresentam, ou seja, 

em conectadas, parcialmente desconectadas e desconectadas. Foram calculadas as 

áreas para cada tipo de ligação durante cada evento, em Km² e em porcentagem 

(tabela 12). É importante ter em mente que a área de captação efetiva da bacia 

estará relacionada com a área que contribui com, no caso deste trabalho, sedimento 

de carga de fundo para os canais principais. 

 Analisando a área de captação efetiva na escala da bacia notam-se duas 

modificações em relação à mudança dos cenários. A primeira é o aumento 

considerável das áreas conectadas quando há a mudança de eventos de baixa 

magnitude para eventos de magnitude moderada, de 36,4% para 60,0%. O motivo 

principal desse aumento é a conexão de áreas com baixa declividade no exutório ao 

sistema de drenagem principal. Essas sub-bacias mantêm-se desconectadas por 

que o fluxo gerado pelos eventos de baixa magnitude não conseguem transportar os 

sedimentos de carga de fundo. As com exutório abaixo de 0,5º são áreas de 

espraiamento do fluxo, sendo comuns áreas alagadiças nesses exutórios (figura 46); 

e as áreas com declividade de exutório entre 0,5º e 2º têm sua velocidade de fluxo 
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reduzida o que acarreta um aumento da sedimentação da área; contudo essas 

dificuldades de fluxo são superadas nos eventos de magnitude moderada.   

Figura 45: Cenários para a Área de Captação Efetiva.  A – Eventos de magnitude baixa. B – Eventos de magnitude moderada. 
C – Eventos de magnitude alta. D – Áreas isoladas de captação. 

 

 

A 
B 

C D 
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Tabela 12: Tamanho das áreas por nível de transmissão, em Km² e porcentagem. 

 

Figura 46: Área plana, declividade abaixo de 0,5º, e alagável. 

 

O outro ponto é a pouca alteração entre os cenários de magnitude moderada 

e alta magnitude. O motivo é a desconectividade gerada pelos barramentos de 

canais e pelos vales preenchidos (conservados, dissecados e de tributários) onde 

apenas alguns açudes mais rudimentares são superados nos eventos de magnitude 

alta, enquanto que os outros elementos permanecem desconectando as sub-bacias, 

ao menos parcialmente; mantendo, assim, áreas não conectadas mesmo em 

eventos de alta magnitude. 

As diferentes magnitudes dos eventos conjuntamente com as relações de 

transmissão, também, têm papel de fundamental importância no comportamento da 
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atividade geomórfica, como por exemplo, durante os eventos de magnitude 

moderada/alta, por exemplo, os preenchimentos de vale, podem ser  retrabalhados 

através da formação de incisões, bem como as planícies de inundação podem ser 

retrabalhadas lateralmente. Já outras modificações podem estar relacionadas com o 

uso do solo, tal como, a construção de barramentos que ao diminuir a relação de 

transmissão entre os compartimentos, acentuando o processo de preenchimento de 

vale, podem suprimir a incisão do canal, gerando trechos com estilo de leque aluvial.  

De modo geral a conectividade da paisagem é largamente um produto das 

características geológicas/estruturais/geomorfológicas e o arranjo climático. Áreas 

sujeitas ao soerguimento promovem o aumento das incisões, resultando em 

ambientes altamente conectados (KUO e BRIERLEY, 2013); por outro lado áreas 

com déficit hídrico com insuficiente volume de escoamento e fluxos não perenes são 

caracterizadas pelos processos dissipativos e a formação de cursos d’água não 

contínuos (MONTGOMERY e DIETRICH, 1989), em especial durante os eventos de 

magnitude baixa, os quais representam 90% dos eventos da bacia.  O 

comportamento de transmissão em pulsos é a característica dominante da bacia, 

tanto em sua área semiárida quanto em sua área sub-úmida caracterizada pelos 

fluxos ineficientes e a alto grau de estocagem de sedimentos.  

Observa-se que em determinados pontos a retenção do transporte mantém-

se desconectada mesmo durante eventos de alta magnitude, em especial nas áreas 

de grandes barramentos de canais e longos trechos de preenchimento de canal, em 

especial nos pontos onde há preenchimento conservado, ou seja, sem a formação 

de um canal. Nesses casos há a retenção longitudinal dos sedimentos de carga de 

fundo, sendo que a jusante dessas áreas o volume de carga de fundo é ínfimo. 

Assim pode-se, de maneira hipotética, subdividir a bacia a partir dessas áreas onde 

o transporte de carga de fundo cessa (figura 45 – D), gerando cinco áreas 

desconectadas entre si. A primeira área isolada representa 31,4% da área total e 

concentra as maiores altitudes da bacia, definidas pelas cabeceiras de drenagem e 

pelas áreas planas alagadas de Santa Cruz da Baixa Verde, onde longos trechos de 

vales preenchidos com declividades próximas a zero retêm a quase totalidade dos 

sedimentos. A segunda área fica a montante do açude Fagusa (centro-norte da 

bacia com 13,5% da área total), sendo a retenção concentrada no próprio açude, 
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onde mesmo em eventos de alta magnitude o volume de sedimento de fundo que 

ultrapassa o açude é ínfimo; desse modo desconectando o principal afluente do 

riacho do Saco.  

A terceira área (24% da área total) inicia-se após a retenção da primeira área 

e se estende da área da escarpa de Serra Talhada, região de alto nível de 

conectividade, até o vale preenchido dissecado a montante do Açude do Saco. 

Novamente a combinação de um longo trecho de vale preenchido em conjunto com 

declividades próximas a zero, estocam a quase totalidade dos sedimentos. A quarta 

área representa o açude do Saco e as sub-bacias que drenam diretamente para o 

açude (20,2% da área total). Essas sub-bacias apresentam alto grau de 

conectividade, contudo todo o sedimento de carga de fundo fica retido no lago do 

açude.  Por fim a ultima área, a menor com 11,2% da área total, representa o 

entorno do núcleo urbano de Serra Talhada, a jusante do açude do Saco, região 

mais antropizada da bacia, onde além da retenção causada pelo açude da 

Borborema, a supressão de canais no núcleo urbano geram baixos índices de 

conectividade. 

Após a definição do comportamento da relação de ligação para as diferentes 

magnitudes de eventos, foram introduzidas na análise as informações obtidas sobre 

o escoamento. Assim, foi calculado o volume escoado para as 95 sub-bacias em 

milhões de m³ (figura 47 – A), percentual em relação ao volume escoado total da 

bacia (figura 47 – B), em milhões de m³ por Km² (figura 47 – C) e percentual do 

volume médio escoado total (figura 47 - D). Os dois primeiros mapas (A e B) 

representam a mesma resposta espacial, o volume escoado por bacia varia de 0,09 

milhões de m³, o equivalente a 0,03% do volume total, até 11,78 milhões de m³, 

3,73% do total. Contudo, por ser um valor absoluto o tamanho de cada sub-bacia é 

fator preponderante no volume total escoado na bacia, de forma geral as bacias com 

grande área acabam aparecendo como grandes produtoras de escoamento. Para 

evitar a distorção gerada pelos diferentes tamanhos da bacia, foi calculado por sub-

bacia o valor médio escoado por Km², em milhões de metros cúbicos (C). A partir 

desse dado calculado, o percentual de contribuição de cada bacia relativizando o 

tamanho da bacia (D).  



133 

 

Figura 47: Volume escoado por sub-bacia. A – Volume escoado em milhões de metros cúbicos. B – Percentual do volume 
escoado por cada sub-bacia em relação ao total. C – Volume médio escoado por Km². D – Relação ente o volume escoado e a 
conectividade da paisagem. 

  

A informação sobre o volume médio escoado por Km² tornou mais claro o real 

impacto de cada região para o escoamento total da bacia, visto que elimina a 

distorção gerada por diferentes tamanhos das sub-bacias. Deste modo, é visível a 

A B 

C D 



134 

 

importância da região das cabeceiras de drenagem, bem como da área da escarpa; 

sendo controlado pela relação de índices maiores de precipitação em conjunto com 

a remoção da vegetação nativa e o uso agrícola temporário, além da presença de 

solos menos espessos e altos valores de declividade que irão facilitar o escoamento. 

Outro ponto de interesse é a região de Serra Talhada, que pode ser analisada na 

parte central ao redor e ao norte do açude do Saco, onde há um baixo valor para o 

volume escoado por Km² e ao sul do açude onde o volume escoado por Km² atinge 

um valor um pouco mais elevado. Essa diferenciação é devida ao tipo de uso, visto 

que há a presença de vegetação nativa próximo ao açude do Saco, o que favorece a 

infiltração diminuindo o escoamento, enquanto que ao Sul, há a remoção da 

vegetação para o uso agrícola, para a abertura de loteamentos, bem como o núcleo 

urbano de Serra Talhada, que apresenta alto fator de impermeabilização. 

Após a definição do volume escoado por cada bacia, foi possível a realização 

do calculo da área de captação efetiva pelo volume escoado em sub-bacias 

conectadas, parcialmente desconectadas ou desconectadas sob as diferentes 

magnitudes de eventos (figura 48 – A, B e C) Os valores foram obtidos pelo 

percentual do volume médio em relação ao total (48 – D). Observa-se que desde os 

eventos de magnitude baixa as sub-bacias percentualmente com os maiores 

volumes, acima de 3,15 milhões de m³ por Km², tendem a apresentar-se como 

conectadas aos compartimentos a jusante, e quando há eventos de alta magnitude 

todas elas se conectam. Tendência semelhante ocorre com aquelas com 

percentuais entre 2,45 e 3,14 milhões de m³ por Km² (segunda maior classe). Tal 

comportamento responde a capacidade de remobilização de sedimentos; 

característica diretamente ligada com a energia que os fluxos superficiais 

apresentam, dois elementos básicos podem controlar essa energia: o volume de 

água escoada e a declividade. A análise pode-se concentrar no resultado do volume 

de escoamento, visto que para calcula-lo, vários elementos ambientais foram 

analisados direta ou indiretamente, tais como: declividade, posição na encosta, tipo 

de solo – os três primeiros elementos foram primordiais para detalhar o mapa de 

solos da bacia, em especial a declividade, fator preponderante para a distribuição 

dos solos nas catenas – tipo de uso/cobertura, precipitação e temperatura.  
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Figura 48: Relação entre  a Área de Captação Efetiva e o volume médio escoado por Km² para cada magnitude de evento.  A – 
Magnitude baixa. B – Magnitude Moderada. C – Magnitude Alta. D – Volumes e relação de conectividade em milhões de m³ e o 
percentual em relação ao volume escoado total. 

 

Baseado nessas considerações pode-se entender que quanto maior o volume 

escoado maior a energia para a transmissão. A análise da declividade (um dos 

principais controles para a análise da energia potencial) já foi trabalhada 

A 

D 

C 
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indiretamente no mapeamento de solos, o que corrobora as informações entre a 

relação de conectividade com o volume escoado, como citado anteriormente; em 

especial a inexistência de feições de depósitos sedimentares, como preenchimento 

de vale.   

Por outro lado, é interessante observar que as duas áreas com longos trechos 

de vales preenchidos (figura 39) que isolam as áreas de cabeceira e a área à 

montante do Saco (figura 45 – D), inclusive nos eventos de alta magnitude, 

apresentam baixo volume escoado, abaixo de 1,5 milhões de m³ por Km², 

apresentando um forte grau de desconectividade devido à baixa declividade, 

próxima a zero. Como também, a baixa declividade contribui para a diminuição do 

volume escoado pelo favorecimento ao desenvolvimento/aprofundamento dos solos; 

sendo que os valores de escoamento não são ainda menores porque as áreas de 

deposito aluvial (vales preenchidos e planícies de inundação) são prioritárias para o 

uso agropecuário, e desse modo houve a remoção quase que completa da floresta 

subcaducifólia (figura 26), diminuindo a capacidade de infiltração. Nesse contexto, o 

pouco volume escoado aliado com a baixa declividade favorece a deposição de 

sedimentos e o desenvolvimento de formas aluviais, tal como os vales preenchidos, 

que por sua vez agem como impedimentos de transmissão aumentando o nível de 

desconectividade e gerando mais sedimentação.  

 

5.7. SENSITIVIDADE DA PAISAGEM 

O objetivo principal de analisar a sensitividade da paisagem foi gerar uma 

base de informação que fundamente a criação de cenários futuros com mudanças 

estruturais coerentes para o sistema geomorfológico. Deste modo, a análise focou-

se na identificação das áreas mais sensitivas a mudanças nos controles e/ou 

eventos de distúrbio, não sendo realizada uma gradação no “nível” de sensitividade, 

apenas as áreas que apresentaram alta sensitividade foram destacadas. 

Unicamente os canais tiveram a sensitividade detalhada, visto que foi utilizada uma 

metodologia diferente da usada para as encostas. As informações das áreas de alta 

sensitividade e da sensitividade da drenagem foram espacializadas no mapa de 

sensitividade da paisagem (figura 49). 
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Figura 49: Mapa da Sensitividade da Paisagem da bacia do riacho do Saco 

 

A sensitividade da paisagem para as encostas foi definida a partir da 

intersecção de três elementos: das áreas geradoras de maior volume de 

escoamento por Km²; das áreas com solo mais suscetíveis à erosão; e das áreas 
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com maior energia potencial. As áreas geradoras de maior volume foram definidas a 

partir do mapa de escoamento por Km² (figura 47). A susceptibilidade a erosão dos 

solos foi obtida a partir de informações da EMBRAPA (2001), definindo as áreas 

com solos que apresentassem alto grau de susceptibilidade a erosão. Já a 

espacialização da energia potencial foi calculada a partir do raster de declividade e 

do raster de fluxo acumulado, o qual identifica entre outros fatores encostas que 

atuam convergindo o fluxo, concentrando-o, como as áreas de hollows. Com a 

espacialização dessas três informações foi utilizado à ferramenta Intersect para 

definir as áreas que apresentam alta sensitividade a mudanças.  

As áreas que apresentam alta sensitividade são caracterizadas por 

concentração de fluxo, cobertura coluvial arenosa em encostas côncavas, sem 

vegetação e, muitas vezes, apresentam voçoroca (figura 50). Essas voçorocas, 

encaradas na metodologia da sensitividade da paisagem como ondas de agressão, 

podem ser isoladas ou formar redes de erosão, se comportando como linhas de 

drenagem. A formação, reativação e/ou intensificação fornecem um grande volume 

de sedimento para os pontos aos canais a jusante, os quais nem sempre têm 

energia suficiente para evacuar os sedimentos, havendo, assim, o processo de 

preenchimento dos vales.   

Figura 50: Voçoroca em encosta côncava e solo arenoso.  
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Já em relação aos canais, a sensitividade da paisagem foi identificada a partir 

da definição da capacidade de ajuste dos mesmos para todos os estilos fluviais 

presentes na bacia (tabela 13), sob três perspectivas diferentes; ajuste vertical, 

ajuste lateral, e ajuste de estilo. A capacidade de ajuste é a possibilidade de um 

determinado trecho do canal se modificar para absorver mudanças processuais, 

como aumento/diminuição do fluxo ou da oferta de sedimento. O ajuste vertical dá-

se quando há modificação no leito do canal, como o soerguimento ou aumento da 

incisão no leito do rio; o ajuste lateral é a modificação nos limites laterais como 

expansão ou contração das margens dos canais; por fim o ajuste de estilo é sobre a 

possibilidade iminente de modificação de estilo; como é o caso dos vales 

preenchidos conservados, os quais a partir do processo de incisão podem vir a 

mudar de estilo, tornando-se, por exemplo, canais descontínuos. 

Tabela 13: Sensitividade dos Estilos Fluviais. 

Estilo Fluvial Distribuição 

na Bacia 

Capacidade de Ajuste Principais tipos de ajuste 

Vertical Lateral Estilo Sensitividade 

Cabeceira 32.9% N N N Baixa 

sensitividade 

Sem ajustes  

Voçoroca 9.4% S S S Alta 

sensitividade 

Estabilização do processo erosivo. 

Aumento da incisão vertical, e/ou 

expansão lateral. Desenvolvimento de 

voçorocas secundárias/laterais. 

 

Garganta 19.5% N N N Baixa 

sensitividade 

Sem ajustes  

Leque Aluvial 9.1% L L L Moderada 

(localizada) 

Remoção do preenchimento do trecho 

final. Aumento da sedimentação no 

trecho final gerando aumento do nível 

de base e sedimentação remontante. 

 

Vale Preenchido 

Conservado 

6.5% S S S Alta 

sensitividade 

Incisão no leito temporária ou 

prolongado (modificação de estilo).  

 

Canal 

Descontínuo 

Arenoso 

15.6% S S S Alta 

sensitividade 

Incisão no leito ligando os trechos dos 

canais descontínuos de forma 

temporária ou permanente 

(modificação de estilo). Entulhamento 

dos canais descontínuos de modo 

temporário ou prolongado (modificação 

de estilo)  

 

Canal rochoso 

com planície de 

inundação 

descontínua 

5.2% N L N Baixa 

Sensitividade 

Possibilidade de remoção ou expansão 

das planícies isoladas 

 

Canal Artificial 1.8% - - - - -  
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Em relação aos estilos de canais descontínuos e de vale preenchido 

conservado, pode haver anualmente modificações pontuais nas características dos 

estilos, sem que haja necessariamente uma nova configuração para um novo estilo; 

sendo a modificação de estilo considerada se o novo contexto estrutural for 

prolongado. Exemplificando essas modificações temporárias podem ser observadas 

a partir de diferentes imagens de satélite de datas próximas entre si (figura 51).. De 

forma geral esse estilo é controlado por eventos de baixa magnitude que agem 

transportando sedimento para o vale, e como não conseguem superar o 

impedimento vão entulhando lentamente o canal. O momento de distúrbio é 

caracterizado pelos eventos de alta magnitude que poderão gerar incisões nos 

canais; as quais podem ser novamente preenchidas a partir de eventos de baixa 

magnitude.  

Figura 51: Processo de incisão e preenchimento de um vale preenchido 

 

Fonte: Google Earth. 
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A figura 51 mostra 4 diferentes imagens de uma mesma área de uma Vale 

Preenchido Conservado; inicialmente em 2009 houve alguns eventos de distúrbio 

que geraram uma leve incisão inicial, na imagem de 2010 nota-se que após eventos 

de alta magnitude a incisões se aprofundam e aumentam em extensão. Após 2010 a 

região apresentou anos de menor volume de precipitação e menos incidência de 

eventos de alta magnitude, sendo predominantes eventos de baixa magnitude; isto 

gerou o progressivo preenchimento do canal, o que pode ser visto nas imagens de 

2013, em especial na ultima imagem onde a incisão foi completamente preenchida. 

De forma geral, esse processo de incisão-preenchimento pode ocorrer nos outros 

estilos de vale preenchido, como é o caso dos canais descontínuos arenosos. 

 

5.8. CENÁRIOS FUTUROS 

Visando uma primeira aproximação sobre as possibilidades de 

comportamento futuro da bacia foram elaborados sete cenários de mudanças 

ambientais simples para avaliar o impacto de mudanças no escoamento superficial e 

na capacidade de transmissão na bacia. Tentou-se construir cenários dentro de 

comportamentos prováveis para modificações nos arranjos ambientais. Desses, três 

cenários foram de modificação do uso e cobertura do solo e um de mudança 

climática. A partir desses cenários iniciais foram gerados três cenários relacionados 

com retroalimentações dos cenários iniciais, a partir de mudanças nas estruturas 

fluviais e de encosta (tabela 14). Para cada um dos cenários foi analisado o volume 

escoado total da bacia, a distribuição do escoamento, a conectividade da bacia e as 

variações localizadas de escoamento e conectividade. Para realizar a análise foram 

utilizadas como base os dados do período climático de 2006 até 2012, já utilizados; 

visto que esses dados se comportaram adequadamente para todas as análises e se 

aproxima do comportamento histórico da bacia, com a presença de anos chuvosos, 

secos e normais; como também o atual arranjo de uso e cobertura do solo e de 

conectividade da paisagem. As informações foram organizadas, para cada cenário 

separadamente, a partir de três mapas, um para cada magnitude de evento, e uma 

tabela, informando os valores de volume escoado por cada sub-bacia em relação a 

cada relação de conectividade. 
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Tabela 14: Cenários de mudança ambientais para a bacia do Riacho do Saco 

 
Volume de 

escoamento 

Grau de 

Conectividade 

Área 

afetada 
Modificações de comportamento 

Cenário atual 315,86 72,04% - - 

Cenário 1: Recuperação de 

vegetação degradada 
303,51 72,32% 15% 

Aumento do CAD máximo das áreas 

afetadas. Sem variações estruturais na 

bacia. 

Cenário 2: Degradação da 

vegetação 
337,09 72,58% 27,96% 

Diminuição do CAD máximo das áreas 

afetadas. Aumento da energia de 

transmissão. 

Cenário 3: Degradação da 

vegetação com incisão 

vertical nos canais 

337,09 73,87% 27,96% 

Aumento da intensidade da incisão 

vertical nos vales preenchidos. 

Aumento na conectividade da bacia. 

Criação de canais contínuos. Aumento 

da conectividade entre áreas isoladas. 

Cenário 4: Aumento da área 

agrícola na área sub-úmida 

da bacia 

324,09 72,38% 7,39% 

Diminuição do CAD máximo das áreas 

afetadas. Aumento da energia de 

transmissão.  

Cenário 5: aumento da área 

agrícola e 

aumento/reativação de 

processos de 

voçorocamento 

324,09 68,18% 7,39% 

Aumento na energia para erosão das 

encostas. Intensificação/reativação de 

processos de voçorocamento nas 

áreas de alta sensitividade. 

Cenário 6: Mudança 

climática com o 

preenchimento dos vales 

250,09 71,95% 100% 

Diminuição da precipitação e do 

escoamento total. Diminuição da 

magnitude dos eventos de 

escoamento. 

Cenário 7: Aumento da 

temperatura e diminuição 

da precipitação. 

250,09 68,4% 100% 

Diminuição generalizada da energia de 

transmissão. Estocagem de 

sedimentos nos vales planos. Aumento 

das áreas desconectadas, incluindo as 

áreas  

O primeiro cenário foi elaborado a partir do aumento da cobertura vegetal, 

baseado na melhora da conservação/preservação das áreas de cobertura degrada; 

melhora esta que pode ser resultado da interrupção dos impactos e/ou de ações 

diretas visando à recuperação das áreas. Deste modo, a modificação foi realizada a 

partir das áreas mapeadas como vegetação degradada (caatinga, vegetação de 

transição e floresta subcaducifólia) no mapa de uso/cobertura do solo (figura 26), as 

quais foram reclassificadas na base de dados como conservadas, tendo desta forma 

valores superiores para a zona radicular média (150 cm para a floresta 

subcaducifólia conservada) e consequentemente valores superiores de CAD 
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máximo. Após essa mudança inicial, foram realizados os mesmos procedimentos 

para identificar os valores para volume escoado médio por Km² de cada sub-bacia e 

a área de captação efetiva sob cada magnitude dos eventos de escoamento (figura 

52). Para facilitar a comparação com o cenário atual foram utilizados os mesmos 

intervalos para os agrupamentos das informações de escoamento. 

O primeiro passo da análise foi espacializar a modificação, sendo que 15% da 

bacia foi diretamente modificada, assim nesse cenário as áreas de vegetação 

conservadas alcançam 28,86%, 9,27% e 4,83%; para caatinga, vegetação de 

transição e floresta subcaducifólia respectivamente. As mudanças se distribuíram 

por toda a bacia, e tiveram como volume total escoado 303,51 milhões de m³, uma 

diminuição de 4,07% em relação ao cenário atual (315,86 milhões de m³). A discreta 

diminuição do escoamento deu-se de forma distribuída pela bacia, sem grandes 

diminuições localizadas, visto que apenas uma pequena porcentagem da bacia foi 

afetada. Consequentemente a variação para os volumes escoados por relação de 

conectividade também sofreram apenas ligeiras modificações não chegando a 1% 

em nenhuma das relações/cenários. Baseado nisto pode-se afirmar que dificilmente 

essa mudança causaria alguma modificação estrutural na bacia, em especial no 

ambiente fluvial. Como também, se observa que a conservação/recuperação das 

atuais áreas degradadas não causariam grandes modificações no comportamento 

do sistema, especialmente devido as diminutas áreas de floresta subcaducifólia 

existentes, estas que estão localizadas nas áreas com maior índice de 

precipitação/escoamento; desta maneira uma ação visando uma melhor 

conservação ambiental e diminuição do escoamento superficial/erosão passaria por 

uma expansão das áreas de floresta subcaducifólia em detrimento as áreas de 

utilizadas para agropecuária. 
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Figura 52: Cenário de recuperação de vegetação degradada; relação entre  a Área de Captação Efetiva e o volume médio 
escoado por Km² para cada magnitude de evento.  A – Magnitude baixa. B – Magnitude Moderada. C – Magnitude Alta. D – 
Volumes e relação de conectividade em milhões de m³ e o percentual em relação ao volume escoado total. 

 

O segundo cenário abarca o caminho inverso; a degradação das áreas de 

vegetação conservadas, não incluído a remoção completa da vegetação, e sim a 

transformação das áreas conservadas em áreas degradadas. Baseado nisto as 

áreas de vegetação conservadas, caatinga e vegetação de transição (não há áreas 
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de floresta subcaducifólia conservada). Foram transformados em caatinga 

degradada e vegetação de transição degradada; resultando em valores menores de 

CAD máximo, e consequentemente maior volume escoado; a partir disto foi 

realizado todo o processamento dos dados; obtendo ao final os valores e mapas de 

conectividade e escoamento (figura 53). Avaliando o contexto da bacia como um 

todo nesse cenário houve uma modificação de 27,96% da área total e um aumento 

de 6,72% do volume escoado (337,09 milhões de m³).  

Contudo a mudança concentrou-se na área de Serra Talhada, em especial 

entre a escarpa da falha de Serra Talhada e o açude do Saco, região de menor 

impacto antrópico e consequentemente maior conservação atual da vegetação. 

Analisando apenas essa área o aumento do volume escoado chegou a 15,4%, de 

107, 55 milhões de m³, no cenário atual, para 124,11 milhões de m³ no cenário com 

a degradação da vegetação. A variação positiva torna-se clara ao comparar os 

mapas de escoamento/conectividade entre o cenário atual e este cenário. No 

cenário atual as sub-bacias que rodeiam e/ou estão a montante do açude do Saco 

geram, predominantemente, menos que 1,5 milhão de m³ por Km²; já no cenário de 

degradação da vegetação a maior parte das sub-bacias dessa área apresenta o 

volume entre o intervalo de 1,51 e 1,91 milhão de m³ por Km², apenas uma sub-

bacia está na classe mais baixa.  

Esse aumento de escoamento pode gerar modificações na estrutura e no 

comportamento fluvial dessa área, em especial nos trechos com preenchimento de 

vale, conhecidos como cut-and-fill landscapes, paisagens de incisão-preenchimento 

(BRIERLEY e FRYIRS, 1999), onde as fases de incisão e de preenchimento 

alternam dependendo do comportamento hidrológico. Essas áreas evoluem em 

longo prazo a partir de momentos de preenchimento de vale, seguido de momentos 

de incisão e erosão vertical. Contudo as modificações antrópicas podem alterar 

bruscamente o comportamento hidrológico e consequentemente os processos de 

evolução dessas paisagens. Assim, é necessário o monitoramento dessas áreas 

para que as paisagens de cut-and-fill, importantes para a população (áreas férteis e 

de armazenamento de água) sejam preservadas, especialmente nas áreas sub-

úmidas; ao mesmo tempo para qualquer modificação é necessário um estudo prévio 

dos impactos gerados. 
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Figura 53: Cenário de degradação da vegetação; relação entre  a Área de Captação Efetiva e o volume médio escoado por 
Km² para cada magnitude de evento.  A – Magnitude baixa. B – Magnitude Moderada. C – Magnitude Alta. D – Volumes e 
relação de conectividade em milhões de m³ e o percentual em relação ao volume escoado total. 

 

No caso do cenário analisado o aumento do volume do escoamento induziria 

uma maior incisão nos trechos a jusante dos canais, afetando os canais com alta 

sensitividade. Pelo mapa de sensitividade da paisagem (figura 49) identifica-se para 

a área a presença de canais com alta sensitividade, em especial canais dos estilos 
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de vale preenchido conservado e canal arenoso descontínuo (figura 31). Para estes 

canais, devido à sensitividade vertical, o processo de incisão vertical é fortalecido 

aumentando a conectividade da área; criando canais descontínuos nos trechos de 

vale preenchido; e nos trechos onde já existem canais descontínuos o aumento do 

processo de incisão pode gerar a junção dos canais descontínuos formando assim 

canais contínuos.  

Baseado nessas considerações foi construído um cenário derivado da 

intensificação do processo de incisão gerado pelo aumento do escoamento após a 

degradação da vegetação (figura 54). Nesse cenário os trechos da drenagem a 

jusante das áreas mais afetadas pela degradação da vegetação foram modificados, 

em especial a montante do açude do Saco e do açude Fagusa (centro-norte da 

bacia); de vale preenchido conservado para canal descontínuo, e aqueles que já 

estavam classificados como canais descontínuos foram modificados para canais 

contínuos. Para este cenário foi utilizado os volumes de escoamento total obtidos no 

cenário de degradação da vegetação sendo modificada a conectividade das áreas 

com modificação na estrutura fluvial.  

Nesse cenário houve um ligeiro acréscimo nas áreas conectadas para os 

eventos de alta magnitude, alcançando 73,87% do volume total escoado; contudo foi 

em relação às áreas desconectadas até nos eventos de alta magnitude que houve a 

maior modificação com um decréscimo de 49,73% em relação ao valor do cenário 

atual, 7,42% e 11,11% respectivamente. Outro fator que enfatiza a importância 

dessa modificação para a conectividade da bacia é que as modificações foram 

concentradas a montante da bacia do Saco, que no cenário atual é caracterizada 

pela predominância de longos trechos com preenchimento de vale; transformando 

estes trechos em canais contínuos com planícies de inundação, com predominância 

de relações parcialmente desconectadas nos eventos de alta magnitude. Na escala 

da bacia esse aumento na conectividade irá modificar o arranjo de transmissão que 

delimita 5 áreas de transmissão isoladas (figura 45 – D), visto que os principais 

impedimentos de transmissão que desconectavam a área 3 (escarpa) da área 4 

(açude do Saco) foram removidos; conectando, assim, mesmo que parcialmente, 

essas duas áreas. 
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Figura 54: Cenário de degradação da vegetação com o aumento da incisão vertical dos canais com alta sensitividade. Relação 
entre a Área de Captação Efetiva e o volume médio escoado por Km² para cada magnitude de evento.  A – Magnitude baixa. B 
– Magnitude Moderada. C – Magnitude Alta. D – Volumes e relação de conectividade em milhões de m³ e o percentual em 
relação ao volume escoado total. 

 

O quarto cenário foi criado baseado na ideia de expansão da área de uso 

agrícola (figura 55); sendo que devido ao arranjo ambiental mais adequado para 

essa atividade as áreas de expansão foram localizadas nas regiões sub-úmidas da 
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bacia. Desse modo, para criar esse cenário às áreas de vegetação de transição 

degradada e as áreas de floresta subcaducifólia degradadas foram substituídas por 

áreas de uso agrícola misto. Tal substituição gerou a diminuição do CAD máximo 

para as áreas afetadas aumentando assim o volume escoado total para 324,05 

milhões de m³. A área afetada pela mudança representa 7,39% da área total da 

bacia e concentra-se nas áreas mais altas da bacia e com declividades de 

moderadas a altas; aumentando o volume escoado nas áreas que já representam as 

maiores produtoras de escoamento por Km².  

Este cenário não gera maiores modificações no volume de escoamento da 

bacia e nas relações de conectividade; todavia as modificações, que localmente 

geram mais de 10% de aumento no volume escoado para algumas sub-bacias, 

ocorrem em áreas com alta sensitividade nas encostas, sujeitas a processos de 

voçorocamento e retroalimentações positivas, com a possibilidade da criação de 

redes de voçorocas. Seguindo essas considerações, o quinto cenário tem como 

base o aumento da área agrícola na área sub-úmida da bacia e a 

intensificação/reativação de processos de voçorocamento (figura 56).  

A primeira resposta do sistema ambiental físico à intensificação/reativação do 

processo de voçorocamento é o aumento significativo e abrupto da oferta de 

sedimento. Esse sedimento é levado à rede de drenagem que dependendo da 

energia disponível para o transporte acaba sendo entulhada, em especial quando há 

áreas de baixa declividade na rede de drenagem, onde há uma diminuição na 

energia de transmissão. Da mesma forma que no cenário 3, o volume escoado foi 

mantido, e as relações de conectividade de algumas sub-bacias foram alteradas. 

Como colocado anteriormente nesse cenário o aumento da oferta de sedimento 

pode causar entulhamento dos canais à jusante. Fundamentado nessas colocações 

as sub-bacias a montante das áreas com alta sensitividade nas encostas foram 

diferenciadas pela declividade, e aquelas com declividades abaixo de 2º (declividade 

comum para vales preenchidos) tiveram acrescentadas impedimentos de 

preenchimento de vale, tal como tributários aprisionados, canais descontínuos e 

vales preenchidos. A criação desses impedimentos diminui as relações conectadas 

para 68,18% e aumenta as relações desconectadas para 13,38%; tais modificações 
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atingem esses valores, a despeito da pequena área atingida, devido ao alto volume 

médio escoado por Km² das sub-bacias afetadas. 

Figura 55: Cenário de aumento da área agrícola na área sub-úmida da bacia. Relação entre a Área de Captação Efetiva e o 
volume médio escoado por Km² para cada magnitude de evento.  A – Magnitude baixa. B – Magnitude Moderada. C – 
Magnitude Alta. D – Volumes e relação de conectividade em milhões de m³ e o percentual em relação ao volume escoado total. 
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Figura 56: Cenário de aumento da área agrícola na área sub-úmida da bacia e aumento/reativação de processos de 
voçorocamento. Relação entre a Área de Captação Efetiva e o volume médio escoado por Km² para cada magnitude de 
evento.  A – Magnitude baixa. B – Magnitude Moderada. C – Magnitude Alta. D – Volumes e relação de conectividade em 
milhões de m³ e o percentual em relação ao volume escoado total. 

 

Por fim, foi elaborado um cenário simples baseado em algumas 

considerações dos estudos de mudanças climáticas, e partir desse cenário inicial foi 
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gerado um cenário secundário com o mesmo arranjo climático, mas com 

modificações estruturais. Dentro das previsões para o Nordeste semiárido há a 

colocação sobre o aumento da temperatura e diminuição dos totais pluviométricos, 

bem como diminuição dos dias de chuva, aumento de veranicos, etc. Baseado nisto 

e seguindo as indicações de Marengo et al (2009) para um cenário de mudança 

climática “B2”, foi gerado um cenário com o aumento de 10% da temperatura 

(aumento próximo a 2,5 graus) e a diminuição de 10% da precipitação para o ano de 

2050 (figura 57), visando uma simplificação as outras alterações não foram levadas 

em consideração. Estas variações foram aplicadas à base de informações utilizadas 

para o calculo de escoamento (2006-2012) e assim foi calculado o volume escoado 

e sua relação com a conectividade da paisagem. Por enquanto que o aumento da 

temperatura vai interferir diretamente na evapotranspiração potencial, e 

indiretamente no escoamento, a diminuição da precipitação vai diminuir diretamente 

os valores de escoamento totais e por Km². 

Esse cenário apresenta uma escala de modificação acima do que foi 

analisado até agora, visto que ele atinge a totalidade da bacia, possibilitando uma 

alteração maior nos montantes totais do volume de escoamento, que decresce 

26,3% e fica com 250,09 milhões de m³. Devido a essa significativa diminuição, 

visível na comparação entre os mapas, observa-se que é predominante sub-bacias 

que apresentam volume médio de escoamento por Km² abaixo de 1,5 milhão de m³, 

em especial nas proximidades do açude do Saco, e que apesar do aumento do 

escoamento médio nas áreas mais altas apenas cinco sub-bacias alcançaram 

valores acima de 3,15 milhões de m³ por Km². Em relação à conectividade, apesar 

da diminuição dos valores absolutos para cada cenário de mudança, os percentuais 

de distribuição entre transmissão conectada, parcialmente desconectada e 

desconectada pouco se alteram em relação ao cenário atual.  

O ultimo cenário tem como base o cenário seis de mudança climática, onde 

devido a diminuição do volume dos eventos de escoamento, dificultando deste modo 

o transporte de sedimentos e principalmente a superação dos eventos de 

impedimento; fazem com que o sedimento seja estocado nas áreas de vale 

preenchido (PHILLIPS, 2004).  
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Figura 57: Cenário de mudança climática com o aumento da temperatura e diminuição da precipitação. Relação entre a Área 
de Captação Efetiva e o volume médio escoado por Km² para cada magnitude de evento.  A – Magnitude baixa. B – Magnitude 
Moderada. C – Magnitude Alta. D – Volumes e relação de conectividade em milhões de m³ e o percentual em relação ao 
volume escoado total. 

 

Assim os dados sobre escoamento do cenário seis foram utilizados nesse 

cenário, e as sub-bacias que apresentam baixa declividade, abaixo de 2º, tiveram a 

inserção de impedimentos de transporte sedimentares (figura 58). 
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Figura 58: Cenário de mudança climática com o preenchimento dos vales. Relação entre a Área de Captação Efetiva e o 
volume médio escoado por Km² para cada magnitude de evento.  A – Magnitude baixa. B – Magnitude Moderada. C – 
Magnitude Alta. D – Volumes e relação de conectividade em milhões de m³ e o percentual em relação ao volume escoado total 

 

De forma geral as áreas com declividade muito baixa e principalmente 

aquelas áreas que além da declividade baixa já apresentavam estocagem de 

sedimento, como planícies de inundação e canais descontínuos, tendem ao 
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preenchimento sedimentar quando submetidas a eventos de escoamento 

predominantemente de magnitude baixa, como mostrado pela figura 51.  

Os aparecimentos desses impedimentos refletem-se diretamente na 

conectividade da bacia, o que pode ser observado pela diminuição da conectividade 

para os eventos de alta magnitude, que apresenta 68,4% do volume escoado 

conectado, ou seja, que é transmitido de uma sub-bacia para outras; e 14,99% para 

áreas desconectadas, maior índice obtido neste trabalho. Espacialmente não há a 

formação de novas áreas desconectadas e sim a expansão das áreas 

desconectadas já existentes, com a adição, principalmente de trechos de canais 

descontínuos (parcialmente desconectados), que nesse cenário tem seus trechos de 

incisão entulhados e tornam-se vales preenchidos conservados.  

Apesar dos valores absolutos das mudanças geradas pelos cenários 6 e 7, 

deve-se levar em conta que neste cenário toda a área da bacia é afetada, enquanto 

que nos outros, apenas pequenas partes da bacia foram afetadas. Levando isto em 

consideração, é necessário relativizar os resultados obtidos nos cenários 6 e 7, ao 

compara-los com os outros cenários; como, por exemplo, o cenário 5, onde há a 

expansão das áreas agrícolas e a intensificação/reativação dos processos de 

voçorocamento, atinge apenas 7,39% da área da bacia e mesmo assim diminui a 

conectividade da bacia quase ai mesmo nível que o cenário 7, onde a mudança 

climática atinge toda a bacia. Apontando, assim, para a importância das mudanças 

localizadas em áreas de alta sensitividade. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A evolução recente do transporte de sedimentos na bacia do Riacho do Saco 

tem sido dominada por processos de agradação e estocagem de sedimentos em 

lagos de açudes, bem como em preenchimentos de vale a montante dos açudes e 

em trechos planos longos com vales preenchidos. Esses trechos desconectam as 

áreas a montante dos mesmos, isolando o transporte de sedimento de fundo, aonde 

apesar do grande volume de escoamento que chega a esses locais, como é o 

exemplo das áreas planas e alagadas do centro de Santa Cruz da Baixa Verde, a 

energia é dissipada devido à declividade próxima a zero, depositando os sedimentos 

carreados das áreas a montante. Esse comportamento se repete em vários arranjos 

ambientais semelhantes pelo mundo como é o caso de áreas secas na Austrália 

(GRAF,1994, FRYIRS E BRIERLEY, 1999), na Espanha (HARVEY, 2012), e nos 

EUA (PHILLIPS E SLLATTERY, 2006); sendo controlado por mudanças e flutuações 

do nível de base local, como acontece nas áreas de barragem, além das baixas 

declividades, 

Em relação aos estilos fluviais de vales preenchidos eles podem sofrer 

alterações temporárias devido a variabilidades hidrológicas, sem, no entanto 

caracterizar uma mudança no estilo fluvial. Esse processo faz parte do 

comportamento usual desse estilo fluvial alternando em anos secos, preenchimento, 

e chuvosos, incisão, especificamente para eventos extremos. 

Avaliando a relação dos tipos de eventos, o estudo indica que os eventos de 

magnitude moderada são o principal agente geomórfico em relação ao transporte de 

sedimento de fundo, semelhante ao colocado por Wolman e Miller (1960). Essa 

afirmação é embasada na pouca diferenciação na conectividade entre os eventos de 

moderada e alta conectividade, onde a diferença entre os dois é baixa, se 

comparado à grande variação na periodicidade dos mesmos. Por outro lado os 

eventos de magnitude baixa geram transferência localizada dos sedimentos, sendo 

interrompidos pelos impedimentos como no caso dos vales planos, sendo o principal 

responsável pelo processo de preenchimento dos vales.  

Essas considerações têm sua importância aumentada visto que o complexo 

ambiental e a organização de uso e ocupação da bacia é típica para o semiárido 
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nordestino, em especial para os enclaves sub-úmidos, áreas de grande importância 

econômica e ambiental para a região. Para as áreas elevadas há um forte apelo em 

relação ao uso agrícola da terra, visto que são bolsões férteis e com um balanço 

hídrico mais favorável do que as regiões predominantemente semiáridas; como pode 

ser visto na diferença de ocupação entre as diferentes áreas da bacia, semiárido 

com predominância de pecuária extensiva e pastagem natural; e o sub-úmido com 

agricultura mista.  

Entender a transmissão de fluxo e de sedimento é uma informação chave 

para a gestão dos recursos hídricos e planejamento de uso e ocupação da região, 

em especial devido os recorrentes períodos de seca e às modificações humanas de 

uso do solo, remoção da vegetação, e alteração diretas nos canais (principalmente 

açudes). Um dos fatores comumente ignorados na gestão de recursos hídricos em 

multiescala é a disponibilidade de água em subsuperfície, que pode ser obtida 

através de poços rasos, como os poços amazonas comuns na região estudada.  

Esses depósitos de água estão extremamente ligados aos trechos com 

preenchimento de vale, nos chamados de aquíferos de leito de rio (LOVE et al, 

2011), tornando-se mais um motivo para a identificação e preservação desses 

locais. Contudo, para integrar esse tipo de informação ao planejamento é necessário 

um bom entendimento do comportamento das precipitações e suas respostas 

hidrossedimentológicas.  

A metodologia/modelo proposto para a análise da transmissão entre os 

compartimentos da paisagem, especialmente transporte de sedimento de carga de 

fundo, baseada na conectividade da paisagem, pode ser usada adequadamente 

para avaliar os fluxos e estocagem de sedimento, e secundariamente água, para 

áreas com falta de série de dados de informações hidrossedimentológicas. A 

efetividade das soluções do planejamento e da engenharia, tal como a transposição 

do rio São Francisco, depende do entendimento apropriado do comportamento do 

sistema geomorfológico e suas inter-relações hidrossedimentológicas. O presente 

estudo criou um método/sistemático para realizar uma análise inicial da 

conectividade da paisagem, do comportamento dos fluxos da região, e em especial 

dos impactos gerados por uma série de modificações possíveis para a área em um 
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futuro próximo; podendo a partir da simulação de cenários embasar políticas e ações 

de planejamento ambiental, de recursos hídricos e de uso/ocupação.  

A principal dificuldade na utilização da metodologia/modelo de análise 

proposto foi a deficiência e/ou inexistência dos dados disponíveis, bem como a 

qualidade/precisão dos mesmos. Como por exemplo, os dados climáticos 

insuficientes para a área, visto que a mesma apresenta um relevo complexo e 

variação climática. Apesar da área ter 4 PCDs o registro de tempo das mesmas é 

curto e irregular, com muitas falhas, como a série de Santa Cruz da Baixa Verde, 

disponível apenas a partir de 2006, e apresentando falhas no final do ano de 2012 e 

no ano de 2013. Além dos dados climáticos os bancos de dados e informações 

sobre hidrografia, topografia, solos, uso/cobertura, geologia são insuficientes e/ou 

em escalas inadequadas, dificultando análises detalhadas. Para contornar esse 

problema com os dados, foram apresentados métodos para obter novas informações 

ou detalhar as existentes. Escolheu-se métodos simples que gerassem dados com 

precisão aceitável para a escala do presente estudo; de forma que seja possível de 

forma mais simples o método ser repetido em outros trabalhos/estudos. 
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