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RESUMO 

 
A exploração cada vez mais intensa dos recursos naturais é refletida nos níveis de 

vulnerabilidade ambiental e social dos vários sistemas ambientais presentes no domínio 

semiárido piauiense. Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar a vulnerabilidade 

ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio São Nicolau (BHSN) baseado na apreciação dos 

sistemas ambientais físicos e socioeconômicos. E, como específicos, realizar a caracterização 

físicoambiental com base no levantamento de informações pré-existentes; classificar os 

sistemas ambientais da bacia hidrográfica do rio São Nicolau considerando a capacidade de 

suporte com base nos princípios da ecodinâmica de Tricart (1977) para elaborar um Índice do 

Estado Ambiental (IEA) da mesma; avaliar o contexto socioeconômico e o processo dinâmico 

das formas de uso e ocupação para elaborar o Índice do Ambiente Socioeconômico da bacia 

(IASB); verificar, com base nos índices, a vulnerabilidade ambiental da bacia e o grau 

existente em cada um dos sistemas ambientais presentes; realizar o zoneamento propositivo 

de manejo e conservação dos sistemas ambientais de modo a subsidiar o planejamento e a 

tomada de decisões na gestão da bacia. A BHSN está localizada na região centro-norte do 

estado do Piauí ocupando uma área aproximada de 5.389,8 km2 que abrange parte dos 

municípios de Assunção do Piauí, São Miguel do Tapuio, Pimenteiras, Aroazes, Santa Cruz 

dos Milagres e São João da Serra. Trata-se de uma pesquisa com abordagem metodológica de 

natureza qualitativa e quantitativa. A bacia foi compartimentada em sistemas ambientais. Em 

seguida, foram construídos índices para o estado ambiental e socioeconômico por meio de 

indicadores multimatemáticos que possibilitaram mensurar os níveis de vulnerabilidade da 

BHSN. Além disso, fez-se análises em campo e o uso de SIGs. Parte da área da bacia 

compõe-se de níveis de vulnerabilidade alta, sobretudo, os sistemas que compreendem o alto 

curso da bacia, e o sistema planície fluvial, no baixo curso, totalizando cerca de 1.475,47 km2 

de extensão com nível de vulnerabilidade alta. Entretanto, a BHSN ainda apresenta grande 

parte de sua área com níveis de vulnerabilidade baixa. Com isso, a depreciação das atividades, 

não seria a solução. O investimento em infraestrutura viária, planejamento e gestão atuantes 

na área, em prol de uma exploração dos recursos tendo como base a realidade da unidade, 

considerando os níveis e a vulnerabilidade ambiental da bacia, certamente conseguirão 

construir um modelo de desenvolvimento pautado no uso sustentável dos recursos.  

 

Palavras- chave: Bacia hidrográfica. Sistemas Ambientais. Índices. Vulnerabilidade 

.  
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ABSTRACT 

 

The increasingly intense exploitation of natural resources is reflected in the levels of 

environmental and social vulnerability of the various environmental systems present in the 

semiarid Piauí domain. The objective of the research is to analyze the areas of environmental 

vulnerability of the São Nicolau River Basin (SNRB) based on the appreciation of physical 

and socioeconomic environmental systems. And, as specific, perform the physical-

environmental characterization based on the collection of pre-existing information; to classify 

the environmental systems of the São Nicolau river basin considering the capacity of support 

based on the principles of the ecodynamics of Tricart (1977) to elaborate an Environmental 

State Index of the same (IEA); to evaluate the socioeconomic context and the dynamic 

process of the forms of use and occupation to elaborate the Basin Socioeconomic 

Environment Index (IASB); to verify, based on the indices, the environmental vulnerability of 

the basin and the degree in each of the present environmental systems; to carry out the 

propositional zoning of management and conservation of the environmental systems in order 

to subsidize the planning and the decision making in the management of the basin. The SNRB 

is located in the central-north region of the state of Piauí occupying an area of approximately 

5,389.8 km2 that covers part of the municipalities of Assunção do Piauí, São Miguel do 

Tapuio, Pimenteiras, Aroazes, Santa Cruz dos Milagres and São João da Serra. It is a research 

with methodological approach of qualitative and quantitative nature. The basin was 

compartmentalized into environmental systems. Then, indexes were constructed for the 

environmental and socioeconomic status through multithematic indicators that made it 

possible to measure the levels of vulnerability of the SNRB. In addition, field analyzes and 

the use of GIS were performed. Part of the basin area is comprised of high vulnerability 

levels, above all the region comprising the high course and the fluvial plain in the low course, 

totaling about 1,475.47 km2 of extension with a high level of vulnerability. However, the 

SNRB still displays much of its area with low levels of vulnerability. With this, the 

depreciation of activities would not be the solution. The investment in road infrastructure, 

planning and management in the area, in order to exploit resources based on the reality of the 

unit, considering the levels and environmental vulnerability of the basin, will certainly be able 

to build a development model based on the sustainable use of resources. 

 

Keywords: Hydrographic basin. Environmental Systems. Indexes. Vulnerability. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

As formas de uso e ocupação, na maioria das vezes, são realizadas sem levar em 

consideração a fragilidade e as limitações nos diferentes sistemas ambientais. A pressão sobre 

os recursos naturais se torna ainda mais evidente em zonas secas, como a região semiárida, 

cujo domínio morfoclimático é caracterizado por sua fragilidade e alta suscetibilidade às 

pressões geradas pelas ações antrópicas. Estas se fazem presentes em toda a extensão do 

território, e muitas vezes, se é necessário um enfoque e análise em pequenas porções desse 

mesmo território, para, enfim, entendê-lo em sua totalidade. 

A pesquisa está baseada na perspectiva sistêmica que permite a compreensão de 

que os componentes e os fenômenos naturais se integram, efetuando troca de energia e 

matéria. Diante disso, uma maneira eficaz para o estudo integrado do ambiente físico e social 

se dá a partir do delineamento das bacias hidrográficas. A bacia hidrográfica tida como um 

sistema permite uma eficácia maior nos resultados quando a intenção é realizar um estudo 

integrado dos elementos ambientais pois, ela admite compreender, não somente a dinâmica 

ambiental, as questões sociais, as potencialidades/fragilidades, mas também as causas e 

consequências do uso e ocupação do solo.  

A unidade de análise deste estudo, em particular, é a bacia hidrográfica do rio São 

Nicolau – BHSN, região do semiárido piauiense. Este domínio faz parte do grupo dos biomas 

brasileiros mais ameaçados segundo o IBAMA, devido ao uso inadequado de muito de seus 

recursos. Com características peculiares, estudos precisam ser realizados e atualizados 

constantemente, de modo a mapear os riscos e a vulnerabilidade ambiental e social e assim 

favorecer a construção de um planejamento adequado, considerando a capacidade de suporte 

deste ambiente.  

Certas alterações resultantes das formas de uso e ocupação podem depreciar a 

qualidade do ambiente com a perda dos atributos essenciais do solo e da fauna e flora da 

região, destaque para a destruição da mata ciliar, mudanças de cunho hidrológico e biológico 

da bacia hidrográfica, além de gerar sérios conflitos pelo uso da água podendo até se expandir 

de uma escala local para a global.  

Silva et al. (2010) afirma que os fortes processos de desertificação e perda gradual 

da fertilidade biológica do solo são algumas das consequências do uso inadequado do solo no 

domínio semiárido. A exploração cada vez mais intensa dos seus recursos naturais, e 

surgimento de novas formas de uso do solo, como por exemplo, o agronegócio, que 
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recentemente percebeu na região semiárida uma possibilidade de sucesso no ramo, vem 

contribuindo para a degradação do semiárido no território piauiense. 

O Estado do Piauí possuía cerca de 150.454 km2 de sua área inserida no domínio 

semiárido nordestino (PEREIRA JR, 2007). Com a nova delimitação realizada em 2017, mais 

36 municípios piauienses foram inseridos nesse domínio, considerando as condições 

climáticas e de desenvolvimento socioeconômico da população residente na região, passando 

a abranger cerca de 200.610 km² de extensão.  

Algumas peculiaridades podem ser destacadas em relação ao semiárido piauiense. 

Ao contrário do que se observa em outras localidades cujo domínio é o mesmo, como é o caso 

da região do Estado do Ceará, extensas áreas semiáridas do Piauí apresentam um diferencial, 

água subterrânea em abundância e de boa qualidade. Isso ocorre devido às características 

geológicas que formam a base do território piauiense. Que ao contrário das outras, é 

constituída em sua maioria por terrenos de rochas sedimentares, o que permite baixo 

escoamento superficial, maior capacidade de infiltração e maior armazenamento de água no 

subsolo, estando mais protegida, portanto, da evaporação superficial (SANTIAGO, 2014).  

Todavia, a população que reside no semiárido piauiense sofre com grandes 

problemas provenientes das condições climáticas adversas características desse ambiente. 

Contudo, as dificuldades por que passam a população se deve mais pela falta de gestão e de 

planejamento adequados para uso e ocupação do que pela própria dinâmica ambiental. Isso se 

reflete na degradação dos recursos disponíveis, especialmente, dos recursos hídricos já que o 

abastecimento hídrico é uma problemática constante na região semiárida, apesar do seu 

extenso lençol freático. Sendo assim, são necessários estudos voltados para análises e 

diagnósticos ambientais frente à interferência antrópica na região. 

Os estudos que abordam parte do Estado do Piauí, especialmente no que concerne 

a análise da qualidade ambiental e vulnerabilidade, ainda são insuficientes, sobretudo, na 

região que compreende a BHSN. Talvez por conta da falta de acesso, pouco se tem 

informações ou dados científicos. Tendo em vista essa problemática, são necessárias 

pesquisas aprofundadas na região semiárida piauiense como um todo, visto que esta se 

encontra em fase de expansão econômica. 

Nesse contexto, a adoção da bacia hidrográfica como delimitação desta pesquisa, 

sendo esta analisada a partir da identificação dos sistemas ambientais presentes nela, tem-se 

como elementos norteadores os recursos hídricos e a base geomorfológica. Nessa perspectiva, 

é possível compreender a dinâmica entre os diferentes componentes ambientais que a formam, 

compreendendo métodos que possibilitaram o estudo do ambiente conforme os objetivos. 
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Assim destacam autores como: Botelho e Silva (2007); Mota (2008); Gorayeb, 

Lombardo e Pereira (2011); Bernardi et al (2012); Torres (2012); Carvalho (2014) ao 

mencionarem a bacia hidrográfica como unidade básica para análise ambiental integrada.   

Os mecanismos e condicionantes originados na natureza se apresentam por 

variação temporal muito longa e explana a formação das paisagens. Cada uma delas apresenta 

determinada vulnerabilidade à ação humana. Entretanto, em uma escala maior, os efeitos da 

ação humana podem ser sentidos muito mais pelo ser humano do que pela natureza 

(SANTOS, 2007). Nesse contexto, Santos (2006), afirma que a vulnerabilidade ambiental é o 

grau de exposição que determinado ambiente está sujeito a diferentes fatores os quais podem 

originar efeitos adversos como impactos e riscos, podendo estar ou não relacionados às 

atividades socioeconômicas. 

Nesse sentido, o termo vulnerabilidade remete ao limite em que uma sociedade ou 

um sistema ambiental é afetado. Evidentemente, a falta de políticas ambientais que levem em 

consideração a capacidade de suporte do ambiente contribui para o desequilíbrio nos sistemas 

ambientais. Especialmente em regiões onde há uma população vulnerável 

socioeconomicamente e/ou em ambientes naturalmente frágeis e que dependem de decisões 

políticas cujo planejamento, na maioria das vezes, não condiz com a realidade. A capacidade 

de suporte está relacionada à resistência de um determinado ambiente em manter-se em 

equilíbrio. Com isso, verifica-se a interrelação com a vulnerabilidade visto que, quanto mais 

vulnerável é o ambiente menor é sua capacidade de suporte. 

Diante disso, questionamentos foram feitos no desenvolvimento desta pesquisa e 

que despertou o interesse em realizar a mesma. Em síntese, qual a real capacidade de suporte 

dos sistemas ambientais presentes na BHSN? Quais as potencialidades da região? Em que 

condições ambientais a bacia se encontra frente ao uso e ocupação? enfim, dentre outros 

questionamentos, buscou-se nortear a pesquisa a fim de que posteriormente esta possa 

contribuir nas tomadas de decisões de forma condizente com a realidade, além de somar-se 

como mecanismos essenciais para o planejamento, considerando os aspectos geoambientais, 

os investimentos e alterações advindas do uso e ocupação, bem como a relação 

socioeconômica emergente. Pois, apesar das particularidades da região semiárida, muitas 

vezes indicarem problemas e estes sejam o foco da atenção da região e que isso interfere no 

desenvolvimento socioeconômico, os investimentos nessa região demonstram, na verdade, 

grandes potencialidades ali existentes. 

A hipótese levantada para o estudo da bacia foi que, com base em informações já 

existentes inerentes a área pesquisada, presumiu-se que existam graus diferenciados de 
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vulnerabilidade ambiental sendo que os níveis mais elevados estão em áreas onde o ambiente 

foi ou está sendo alterado consideravelmente devido às relações socioeconômicas e 

infraestrutura de suporte distribuída pela bacia como é o caso da região que compreende o 

baixo curso. Contudo, a diferença entre esses níveis na bacia não chega a ser demasiado, uma 

vez que, a inter-relação entre os elementos dos sistemas permite a troca energética 

independente dos sistemas ambientais nos quais estejam inseridos.  

Com isso, o objetivo geral da pesquisa é analisar a vulnerabilidade ambiental da 

Bacia Hidrográfica do Rio São Nicolau baseada na apreciação dos sistemas ambientais físicos 

e aspectos socioeconômicos para subsidiar o planejamento adequado.  

Como objetivos específicos, pretende-se:  

I-           Realizar a caracterização físicoambiental com base no levantamento de 

informações pré-existentes, para dar base à análise e delimitação dos sistemas ambientais;  

II-           Classificar os sistemas ambientais da bacia hidrográfica do rio São 

Nicolau considerando a capacidade de suporte com base nos princípios da ecodinâmica de 

Tricart (1977) para elaborar um Índice do Estado Ambiental (IEA) da mesma; 

III- Avaliar o contexto socioeconômico e o processo dinâmico das formas de 

uso e ocupação para elaborar o Índice do Ambiente Socioeconômico da bacia (IASB);  

IV- Verificar, com base nos índices, a vulnerabilidade ambiental da bacia e o 

grau existente em cada um dos sistemas ambientais presentes;  

V-          Realizar o zoneamento propositivo de manejo e conservação dos sistemas 

ambientais de modo a subsidiar o planejamento e a tomada de decisões na gestão da bacia 

hidrográfica do rio São Nicolau.  

A Bacia Hidrográfica do rio São Nicolau (BHSN) está localizada na região 

Centro-Norte do Estado do Piauí no que corresponde ao domínio semiárido. Perfaz uma área 

aproximada de 5.389,8 km2 e abrange parte dos municípios de Assunção do Piauí, São Miguel 

do Tapuio, Pimenteiras, Aroazes, Santa Cruz dos Milagres e São João da Serra. 

Esta é uma das mais significativas sub-bacias que compõe a bacia hidrográfica do 

rio Poti. O rio São Nicolau nasce próximo ao limite dos Estados do Piauí e Ceará, cruza o 

território piauiense no sentido E-W e deságua no rio Sambito, afluente do rio Poti, próximo à 

cidade de Prata do Piauí-PI (mapa 1).  

A paisagem que configura a BHSN forma cenários típicos no domínio semiárido. 

E, juntamente com as condições de menor profundidade do lençol subterrâneo, contribui para 

o regime de escoamento de caráter permanente do rio Poti, o qual se inicia a partir do seu 

baixo curso tendo como referência a cidade de Prata do Piauí (LIMA, 1982). 
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Mapa 1 – Localização geográfica da Bacia Hidrográfica do Rio São Nicolau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Santiago, 2014, 2019.
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O levantamento de informações torna-se de grande relevância para a construção 

de um planejamento eficaz e condizente com a realidade da área da BHSN, tendo em vista a 

priorização de um crescimento socioeconômico, que tenha como base formas de uso e 

ocupação em conformidade com as limitações naturais que o ambiente oferece.  

Além disso, a contribuição da bacia para o comportamento fluvial da bacia 

hidrográfica do rio Poti, o qual está inserido o rio São Nicolau, é fundamental para o 

condicionamento desta unidade. Especialmente pelo fato de as comunidades e sedes 

municipais dependerem da conservação desse recurso hídrico diretamente, pois alterações na 

dinâmica ambiental em um ponto qualquer na bacia, toda ela pode sofrer as suas 

consequências. Sendo assim, o trabalho está estruturado em 7 capítulos.   

O Capítulo 1 traz introdução sobre a proposta trabalhada assim como, a 

apresentação e localização da área analisada.  

O Capítulo 2 enfoca os aspectos teóricos da pesquisa. Neste tópico estão 

elencados os conceitos básicos sobre sistemas ambientais tendo como unidade de análise a 

Bacia Hidrográfica. Busca também discutir os aspectos teóricos a respeito da qualidade 

ambiental e as implicações das formas de uso e cobertura no meio, bem como, os conceitos e 

a importância do estudo da vulnerabilidade ambiental nas bacias hidrográficas do semiárido, e 

a valorização da unidade por meio de gestão e planejamento adequados.  

O Capítulo 3 trata dos procedimentos teóricos metodológicos adotados com as 

adaptações pertinentes para o estudo da bacia hidrográfica do rio São Nicolau, incluindo os 

instrumentos, técnicas e métodos utilizados no desenvolvimento e concretização da pesquisa.  

Além da compartimentação da bacia hidrográfica em sistemas ambientais, o 

Capítulo 4 discorre sobre os aspectos geoambientais e o levantamento socioeconômico dos 

municípios inseridos na bacia.  

O Capítulo 5, por sua vez, trata dos resultados da vulnerabilidade da bacia, por 

meio da concretização do Índice do Estado Ambiental - IEA e dos aspectos socioeconômicos 

através do IASB, de modo a correlacionar e espacializar os níveis de vulnerabilidade.  

O Capítulo 6 traz os valores de estabilidade/vulnerabilidade da bacia, bem como 

o zoneamento propositivo associado à discussão sobre os níveis de vulnerabilidade, de modo 

a adequar a capacidade de suporte dos sistemas ambientais as atividades desenvolvidas na 

região, no intuito de minimizar os efeitos negativos sobre a unidade de análise.  

E, no Capítulo 7 são elencadas as considerações finais sobre a situação em termos 

de vulnerabilidade da BH, além de ressaltar a importância de ações com vistas ao 

desenvolvimento sustentável. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA   

 

Os estudos realizados de forma integrada propiciam compreender a clareza dos 

fenômenos sociais e ambientais o que possibilita ações de intervenção cujos resultados são 

mais eficazes, evitando prejuízos para ambos, e/ou contribuindo para prevenção e reversão de 

impactos negativos.  

Esta pesquisa foi desenvolvida tendo a análise ambiental sistêmica como base 

metodológica e autores como Bertrand (1971), Bertalanffy (1973), Tricart (1977), Sotchava 

(1977), Ross (1990), Christofoletti (1999, 2004), Crepani et al. (2001), Rodriguez e Silva 

(2002), Rodrigues, Silva e Cavalcante (2004), Guerra e Marçal (2012), entre outros, que 

proporcionaram discussões em torno dos conceitos de sistemas ambientais, qualidade e 

vulnerabilidade ambiental em bacias hidrográficas, sobretudo da região semiárida, e a 

valorização da unidade por meio de gestão e planejamento adequados.  

 

2.1 Sistemas ambientais e aplicabilidade em estudos de bacias hidrográficas 

 

A ciência ao longo dos anos procura aperfeiçoar-se e caminhar junto ao 

desenvolvimento da sociedade. Há, portanto, uma necessidade constante de rever e aprimorar 

os paradigmas que regem cada período vivido.  

A busca pela compreensão de várias formas de relacionamento entre os inúmeros 

componentes e fenômenos da natureza, frente às variações impostas a ela, fez com que a 

ciência nos últimos três séculos, segundo Guerra e Marçal (2012), buscasse conhecer 

importantes progressões no intuito de descrever o universo ambiental. 

Nesse aspecto, no período considerado mecanicista, percebe-se mais claramente 

essa inquietude e a necessidade de estudos e abordagens condizentes com uma realidade 

moderna. O modelo mecanicista reforçava a fragmentação do todo em partes desconexas e 

que, por conta disso, impossibilitava a compreensão da estrutura. O funcionamento do todo, já 

não era mais suficientemente capaz de responder as perguntas inerentes que surgiam no meio 

científico.  

“A compreensão dos fenômenos se voltava para a regularidade, estabilidade e 

permanência, reduzindo o conjunto dos processos naturais a um pequeno número de 

leis imutáveis inseridas em uma abordagem analítica ou reducionista da natureza. A 

necessidade de compreensão dos fenômenos naturais frente às incertezas e as 

irregularidades [...] encaminharam os estudos da natureza, em uma ótica mais 

complexa, a compreendê-la de maneira não fragmentada, considerando a sua 

dinâmica e levando ao entendimento do todo de forma sistêmica [...]” (GUERRA; 

MARÇAL 2012, p.95). 
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Abriu-se espaço, portanto, para o surgimento de ideias mais abrangentes que, por 

sua vez, faziam renascer um novo conceito e conjuntura que responderiam os anseios da 

ciência.  

Durante um longo processo, discussões e teorias foram sendo estruturadas a um 

modelo que redarguiu aspirações da ciência moderna. Surge na década de 1930, a Teoria 

Geral dos Sistemas (TGS), como um paradigma apresentado por Ludwig Von Bertalanffy, 

hoje tido como o pai da TGS, já que, em meio a vários aspectos vinculados a teoria, 

conseguiu organizar uma fundamentação teórica e filosófica mais consistente (GUERRA; 

MARÇAL 2012). 

Segundo Bertalanffy (1973), a ideia de sistema é associada ao entendimento do 

funcionamento orgânico da natureza, isto é, um organismo que desempenha funções de forma 

integrada e interdependente. 

O método de análise sistêmica difundiu-se amplamente no meio científico a partir 

dos anos de 1960. O interesse nos sistemas foi instigado à medida que os conhecimentos 

aumentavam e as investigações foram evoluindo, descobriam-se novos objetos de pesquisa e 

estudava-se a relação entre eles. Com isso, havia a necessidade de analisar quantidades 

significativas de variáveis, ficando inviável o estudo das mesmas pelos métodos tradicionais 

(RODRIGUEZ; SILVA; CAVALCANTI, 2004). Desta forma, tem-se que, 

 

 “A concepção sistêmica consiste em uma abordagem em que qualquer diversidade 

da realidade estudada (objetos, propriedade, fenômenos, relações, problemas, 

situações etc.) pode-se considerar como uma unidade (um sistema) regulada em um 

ou outro grau que se manifesta mediante algumas categorias sistêmicas, tais como: 

estrutura, elemento, meio, relações, intensidade, etc.” (RODRIGUEZ; SILVA; 

CAVALCANTI, 2004. P. 41).  

 

Considerando as diversas escalas de grandeza espacial e temporal, segundo 

Christofoletti (1999), é imprescindível estabelecer as características dos sistemas, 

distinguindo os elementos componentes, definindo as variáveis importantes e analisando os 

fluxos de matéria e energia nos ecossistemas e geossistemas, sendo estas as unidades 

representativas dos sistemas ambientais. 

Conforme Guerra e Marçal (2012), o termo geossistema surge a fim de expressar 

a conexão entre natureza e sociedade, sendo introduzido na literatura científica pelo soviético 

Sotchava em 1962. Os geossistemas correspondem ao resultado da combinação dos fatores 

geomorfológicos, climáticos, hidrológicos e da cobertura vegetal, podendo implicar fatores 

sociais e econômicos, e por serem dinâmicos podem gerar ou não unidades homogêneas 

internas organizando o espaço segundo a evolução da natureza. 
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Segundo Sotchava (1977), Geossistema é o potencial ecológico de determinado 

espaço onde há exploração biológica, e que pode influenciar os fatores sociais e econômicos 

na estrutura e expressão espacial. 

O enfoque geossistêmico tem ligação com a Teoria Geral dos Sistemas. Este tem 

sido bastante aplicado no estudo das paisagens. Podem se destacar como pesquisadores dessa 

abordagem o próprio Sotchava, seguido de Strahler, Chorley, Bertrand, Kennedy, Hagget e o 

mais notório Christofoletti.  Desses, os pioneiros nos estudos geossistêmicos foram Sotchava 

(1963) e Bertrand (1968), (RODRIGUEZ; SILVA, 2002). 

Sotchava (1977) utilizou-se de toda a teoria sobre paisagens, elaborada a partir da 

Teoria Geral de Sistemas. Tão significava foi, que o conceito de Landschaft (paisagem 

natural) foi considerado como sinônimo da noção de geossistema. Assim, a paisagem era 

analisada como uma formação sistêmica, formada por cinco atributos sistêmicos 

fundamentais: estrutura, funcionamento, dinâmica, evolução e informação, segundo 

Rodriguez e Silva (2002). 

Entretanto, Bertrand (1971) oferece ao Geossistema uma ideia um pouco diferente 

daquela proposta por Sotchava. Ele define-o como sendo uma unidade, um nível taxonômico, 

na categorização da paisagem: zona - domínio - região - geossistema - geofácies - geótopo. 

Bertrand (1971), diferente de Sotchava, incorpora mais veemente o elemento antrópico em 

sua definição de Geossistema. 

Mas é importante destacar que, conforme Rodriguez e Silva (2002), outra visão do 

estudo das relações entre a Sociedade e a Natureza criada por Karl Ritter (contemporâneo de 

Humboldt), versava não mais a Natureza, mas sim a ação humana como o elemento essencial, 

na modelação dos sistemas terrestres.  Nos anos 1960, como dito anteriormente, há a 

necessidade de uma abordagem visando a análise dos sistemas ambientais e a interpretação 

das interações da Natureza com a Sociedade.  E nisso, a ideia de paisagem passa a não ser 

mais vista como sinônimo de geossistema.  

A análise ambiental foi desenvolvida, primeiramente pela Biologia. Para 

espacializar os ecossistemas e dar uma visão espacial, a Ecologia optou pela noção de 

paisagem, dando origem assim à Ecologia das Paisagens (RODRIGUEZ; SILVA, 2002).  

Com a evolução dos conceitos, a atenção se volta para a complexidade dos 

sistemas. E para compreendê–los, algumas definições são necessárias tais como: organização, 

ordem, unidade, totalidade e complexidade (MORAGAS, 2005). 

A organização do sistema se dá quando há uma interdependência dos elementos 

que se ajustam em função das alterações dos outros elementos. A ordem assenta-se na 
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regularidade e confiabilidade de um sistema retornar a um estado anterior após alterações. Já a 

unidade é tida como algo que é único, sem partes componentes. E, a característica da 

complexidade corresponde ao grau de heterogeneidade dos componentes e funções de seus 

elementos e atributos (MORAGAS, 2005). 

Este autor afirma que um sistema pode ser dividido conforme suas partes 

componentes, em elementos, variáveis ou atributos, e por suas relações, seja internas ou 

externas aos sistemas. Nessa perspectiva, análises perpetradas em diferentes ambientes 

requerem certa delimitação do que se pretende estudar, de modo a facilitar a compreensão dos 

fenômenos. 

Os sistemas ambientais, segundo Christofoletti (1999), representam unidades 

organizadas na superfície terrestre. A disposição dos sistemas se vincula à estruturação e 

funcionamento de seus elementos, bem como resulta da dinâmica evolutiva. Considerando 

seus significados e operacionalização pode-se constituir suas fronteiras e delimitar a 

territorialidade ocupada pelo sistema, como unidade discreta. 

Normalmente essas delimitações levam em consideração as particularidades, 

semelhanças e a dinâmica existente daquilo que se anseia estudar. É o caso das bacias 

hidrográficas, que por sua vez, podem ser subdivididas em sistemas ambientais ou em sub-

bacias, por exemplo, de modo a facilitar uma análise sistêmica das mesmas.  

A bacia hidrografia, em termos físicos e segundo Von Sperling (2007), é uma 

unidade fisiográfica limitada por diversos fatores topográficos, que recebe um volume de 

precipitação pluvial, agindo como um grande reservatório de água e de sedimentos, que 

defluem em uma única seção fluvial chamada de exutório.  

Gorayeb, Lombardo e Pereira (2011), afirmam serem as bacias hidrográficas, 

unidades geográficas fundamentais para o gerenciamento dos recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos e para o planejamento ambiental, vistas como extremamente vulneráveis às 

atividades antrópicas. 

Assim, analisar a bacia hidrográfica sob um ponto de vista ambiental, sistêmico e 

sustentável significa entender que se trata de uma totalidade sistêmica formada pela interação 

e articulação de diversos sistemas ambientais (RODRIGUEZ; SILVA; LEAL, 2011). Nessa 

perspectiva, o estudo das bacias por meio da análise de seus sistemas ambientais envolve uma 

série de conceitos e variáveis que se referem aos aspectos fisicoambientais e 

socioeconômicos. 

Christofoletti (2004) define sistemas, conforme sua dinamicidade e complexidade, 

como um conjunto de elementos interligados que possuem a capacidade de troca de energia, 
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matéria e informações com o seu entorno, além da capacidade de adaptação/readaptação da 

sua estrutura interna às consequências decorrentes das interações entre os elementos, na busca 

constante do equilíbrio.  

Os sistemas ambientais são associados por variados elementos mantendo relações 

mútuas entre si e são submetidos sucessivamente aos fluxos de matéria e de energia. Cada 

sistema representa uma unidade de organização do ambiente natural onde são estabelecidos 

relacionamentos entre seus componentes, configurando potencialidades e limitações 

particulares sob o ponto de vista dos recursos ambientais (SOUSA; SANTOS; OLIVEIRA, 

2012). 

Diversos estudos foram realizados levando em consideração os sistemas 

ambientais para análise ambiental de bacias hidrográficas. Dentre eles, destacam-se os 

trabalhos de Moragas (2005) que, a fim de compreender a dinâmica e interação dos elementos 

dos sistemas ambientais, trabalhou a paisagem do alto curso da bacia do Rio Claro, no 

sudoeste do estado de Goiás, a partir da compartimentação e posterior análise integrada da 

paisagem, onde considerou a geomorfologia, geologia, solo, a vegetação bem como as formas 

de uso e a cobertura vegetal. 

Uma análise da bacia hidrográfica do rio Curu no Estado do Ceará, também foi 

realizada através do estudo dos sistemas ambientais em que os autores Souza, Santos e 

Oliveira (2012) buscaram identificar e caracterizar as principais variáveis relativas ao suporte 

(condições geológicas, geomorfológicas e hidrogeológicas), ao envoltório (clima e hidrologia 

de superfície) e à cobertura (solos e condições de biodiversidade). Para tanto, procedeu-se um 

diagnóstico ambiental com base na aplicação da metodologia sistêmica. 

Segundo Zanella et al. (2013), as bacias hidrográficas estão estruturadas como um 

sistema, no qual a relação entre os diferentes componentes formam uma paisagem particular, 

marcada por uma dinâmica específica.  

Assim, o conceito sobre bacia hidrográfica de Zanella et al. (2013) traz 

consonância com a ideia de estudo integrado quando diz que esta é uma unidade de 

investigação de comportamento sistêmico, no qual as variáveis tanto naturais, como humanas 

nela presentes estão sempre em interação. Sua relevância como unidade de pesquisa, 

planejamento e gestão territorial é justificada pela possibilidade de visualização real das inter-

relações entre os seus componentes. 

 A bacia hidrográfica admite, através de uma visão sistêmica, conhecer seus 

componentes, os processos e interações que nela ocorrem. Ela passa assim, a representar uma 

unidade ideal para o planejamento e gestão (BOTELHO; SILVA, 2007). 
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 Existe um conjunto de indicadores empregados no fornecimento de 

informações sobre o conjunto integrativo do sistema. No caso das bacias hidrográficas, em 

sua análise morfológica, torna–se mais relevante analisar as características da rede de canais, 

bem como a topografia. Para isso, na caracterização, os indicadores básicos se sustentam em 

variáveis como: área, perímetro, forma da bacia. Em suma, as características morfológicas de 

um sistema são respostas às atividades dos processos e a dinâmica do sistema maior no qual 

encontra- se inserido (CHRISTOFOLETTI, 1999).   

 Outra pesquisa que reverbera sobre a análise da bacia hidrográfica por meios 

dos sistemas ambientais é a de Carvalho, Kelting e Aguiar (2012) que, teve como objetivo a 

elaboração de um diagnóstico ambiental, integrando os dados derivados da análise dos 

sistemas ambientais físicos e da exploração socioeconômica no município de Grossos, estado 

do Rio Grande do Norte, realizando, portanto, a análise ambiental integrada e sistêmica o qual 

constitui uma busca pelo conhecimento sobre a estrutura e funcionamento do meio ambiente 

em seu conjunto de componentes.  

No que se refere a estrutura do sistema, esta é constituída pelos elementos e suas 

relações expressas por meio da disposição de seus componentes, sendo o elemento a unidade 

básica do sistema. Nesse caso, é de fundamental importância entender em qual escala se 

trabalhar, pois é através dela que depende o nível de detalhamento dos estudos considerando 

este enfoque de estudo (CHRISTOFOLETTI, 1999). 

De acordo com Christofoletti (op. cit.) os sistemas ambientais representam 

unidades organizadas na superfície terrestre, de modo que a espacialidade se torna uma das 

suas características inerentes. A disposição dos sistemas se é vinculada à estruturação e 

funcionamento de seus elementos, bem como resulta da dinâmica evolutiva. Considerando 

suas acepções e operacionalização pode-se constituir suas fronteiras e delimitar a 

territorialidade ocupada pelo sistema, como unidade discreta. 

Este autor diz que a principal concepção dos sistemas ambientais se deve a 

conexão da natureza com a sociedade, pois todos os fatores econômicos e sociais, 

influenciando na sua estrutura e particularidades especiais, são levados em consideração 

durante sua análise. 

É importante salientar que, segundo Christofoletti (op. cit.), é preciso estabelecer 

uma definição concisa que permita a operacionalização dos sistemas com vistas a diferenciar 

o que pertence ou não ao sistema. A delimitação dos sistemas constitui o seu isolamento dos 

demais elementos de um sistema maior, tornando-o numa unidade discreta. As fronteiras dos 
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sistemas devem diferenciar entre seus elementos e os dos outros, considerando as 

características morfológicas como o conjunto hierárquico nas grandezas espaciais.  

Em consonância, a organização do sistema se dá quando há uma interdependência 

entre os elementos que se ajustam em decorrência das mudanças sofridas nos outros 

elementos. Essa adaptação para cumprimento do objetivo do sistema, assim como a sua 

capacidade de resistir diante das perturbações, define-o como bem organizado (MORAGAS, 

2005). 

Para o conjunto de processos ambientais, Christofoletti (1999) afirma que é 

imprescindível levar em conta as leis da termodinâmica, que exprime o estudo da 

transformação da energia. As primeiras leis discorrem que o conteúdo de energia do universo 

é constante e que a entropia (desordem) de um determinado sistema isolado pode tanto 

continuar constante como haver um aumento.  

Nesse caso, para os sistemas ambientais percebe-se que há modificação nas 

formas de energia por conta da interação entre os elementos ou entre os sistemas. Como os 

sistemas ambientais são abertos, continuamente estão ganhando novas cargas de energia, 

readquirindo a capacidade de trabalho ou de troca de calor e a sua estabilidade mantém-se em 

estado constante, em face da variabilidade dos fluxos de matéria e energia. A bacia 

hidrográfica é vista como um sistema aberto, por se tratar de sistemas onde ocorrem 

constantes trocas de energia e matéria com o ambiente externo a ela. 

A mensuração do estado de equilíbrio pode ser obtida através das variáveis 

apresentadas pelo sistema em determinado momento. Quando a estrutura e as relações exibem 

valores aproximadamente constantes das variáveis, em virtude da adaptação dos inputs 

(entradas) demonstra um sistema em estado estacionário ou constante. Entretanto, havendo 

alterações nos inputs ao ponto do sistema não possuir capacidade suficiente para absorvê-los, 

haverá, portanto, mudança de estado de equilíbrio. Contudo, o sistema busca se ajustar 

novamente (WATANABE, 2011). 

O mesmo autor coloca o seguinte exemplo: quando ocorre a disposição de 

efluentes, sem o devido tratamento, em um rio, esse sistema é alterado por conta da 

quantidade excessiva de poluentes, mas tende a retornar ao seu estado de equilíbrio a longo 

prazo, caso o lançamento não ocorra novamente. Quando não existem alterações das 

condições externas, o equilíbrio dinâmico chega ao estado que demonstra a melhor 

organização interna por conta das características exteriores, chegando a alcançar a condição 

estática de máxima entropia (WATANABE, op. cit.). 
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Conforme Christofoletti (1999) essa estabilidade é obtida quando a importação e a 

exportação de matéria e energia são perfeitamente ajustadas no próprio sistema, 

permanecendo constantes até que haja uma alteração nas condições externas desse sistema.  

O equilíbrio de um sistema depende que as variáveis internas sejam perfeitamente 

adaptadas às condições externas. A estabilidade será alcançada quando o próprio sistema fizer 

os ajustes das entradas e saídas de matéria e energia (WATANABE, 2011). 

Watanabe (op. cit.), conclui no exemplo do rio que, caso não ocorra a 

contaminação das águas, o sistema estará em estado de equilíbrio, fazendo os ajustes de 

maneira natural, ou seja, as entradas não serão superiores a sua capacidade de absorção. 

Os sistemas alcançam uma organização ajustada às condições das forças 

controladoras. Entretanto, a estabilidade do sistema não é indicador de equilíbrio estático. As 

forças controladoras apresentam variações em termos de intensidade e frequência, de forma 

que o sistema apresenta uma dinamicidade em seu funcionamento para oferecer reações 

perante essa variabilidade na frequência e na magnitude das entradas, através de organismos 

que absorvem essas oscilações externas sem modificar as suas propriedades internas. São 

essas reações que denunciam um equilíbrio dinâmico, marcando a estabilidade do sistema 

(CHRISTOFOLETTI, 1999). 

Vasconcelos et al. (2000) expõe que para se determinar o grau de resiliência da 

estrutura superficial da paisagem, considerando as forças de entrada e saída de energia 

processual, é preciso o conhecimento das propriedades físicas dos elementos que constituem o 

capeamento externo das unidades de relevo, assim como dos aspectos climáticos, hidrológicos 

e atividades humanas.  

É necessário reconhecer que cada pequena porção de um território apresenta um 

conjunto próprio de respostas frente às mudanças ambientais e as diferentes formas de uso e 

ocupação que, nesse caso, demonstra forte desequilíbrio no que confere a entrada e saída de 

energia nos sistemas afetados. Nesse contexto, muitos problemas ambientais estão sendo foco 

de discussões no meio científico, dentre eles, atenta-se para degradação ambiental decorrente 

do desmatamento. A retirada da vegetação é uma das principais interferências a serem 

investigadas no estudo de bacias, pois acomete uma série de outros problemas de ordens 

diversas. Como exemplo, a erosão do solo, o assoreamento dos rios, entre outros, tornando os 

ambientes mais vulneráveis (SANTIAGO, 2014).   

Para Christofoletti (1999), a abordagem holística sistêmica é necessária para a 

compreensão de como as entidades ambientais, expressando-se em organizações espaciais, se 
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estruturam e funcionam como diferentes unidades complexas em si mesmas e na hierarquia de 

aninhamento. 

  Nos anos de 1980 do século XX, o geomorfólogo Jean Tricart, dentre outros 

renomados da ciência, contribuiu substancialmente para os estudos de dinâmica dos sistemas 

físicos da superfície da terra (VASCONCELOS et al., 2000). Ele desenvolve a escola de 

Ecogeografia. As unidades ecodinâmicas foram consideradas como sistemas ambientais por 

excelência, fundamentados no relevo e na Geomorfologia como sendo estes o embasamento 

essencial (RODRIGUEZ; SILVA, 2002).   

Para uma integração dos dados físicos, os princípios da Ecodinâmica estabelecem 

uma relação entre a morfogênese, onde prevalecem os processos erosivos modificadores do 

relevo, e a pedogênese, onde a formação do solo prevalece (TRICART, 1977). 

O relevo, conforme Casseti (1994) é um importante recurso para a delimitação das 

paisagens, ao mesmo tempo em que, na maioria das vezes, condiciona a forma de uso e 

ocupação do solo, isso por resultar da combinação de diferentes componentes da natureza.  

O conceito de “morfodinâmica” introduzido por Jean Tricart em 1977 compõe, 

portanto, o conjunto de processos interconectados responsáveis pela gênese do modelado. 

Sendo estes processos os que comandam a divisão da paisagem em unidades homogêneas 

correspondendo uma perspectiva sistêmica (VASCONCELOS et al., 2000). 

O relevo assume importância fundamental no processo de ocupação do espaço, 

fator que inclui as propriedades de suporte ou recurso, em que as formas ou modalidades de 

apropriação respondem pelo comportamento da paisagem e suas consequências (CASSETI, 

1994). 

Por isso, para este estudo, a delimitação dos sistemas, é, portanto, o que norteia a 

pesquisa em questão, sendo o elemento base, a geomorfologia da área. 

 Diversos autores trabalham nesse viés justamente por este ser um atributo que 

sintetiza as condições ambientais e possibilita uma delimitação mais precisa dos arranjos 

espaciais com padrões próprios de funcionamento individualizados quanto aos fluxos de 

matéria e energia e o nível de equilíbrio dinâmico (CARVALHO, 2011). 

Autores como Sousa (2007), Vasconcelos et al. (2000), Kohler (2001), Ayala 

(2002) e Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2004) são alguns dos que concordam que a 

geomorfologia é o meio essencial de delimitação dos sistemas bem como a base explicativa 

em diversos estudos científicos. Inclusive Alcántara-Ayala (2002), retrata em seu trabalho a 

contribuição da geomorfologia para o campo de desastres naturais, especialmente através da 

elaboração de 
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avaliações de perigo. Em geral, essas avaliações compreendem estágios como mapeamento, 

modelagem, previsão e propostas de gestão, utilizando as observações de campo, 

fotogrametria, sistemas de informação geográfica e detecção remota do zoneamento e 

mapeamentode diferentes tipos de riscos.  

As abordagens de modelagem considera não só a compreensão do presente, mas 

também dos eventos passado, levando  previsões precisas sobre as consequências de um 

perigo geomórfico que pode ter em uma determinada paisagem sob dadas condições 

(ALCÁNTARA-AYALA, 2002).   

Sendo assim, entender a dinâmica natural tendo por base os sistemas ambientais 

possibilita a compreensão da dinâmica antrópica da região através das formas de uso e 

ocupação que normalmente se constitui conforme a base geomorfológica. Com isso, permite 

conhecer as potencialidades e as limitações e contribuir para a qualidade ambiental mesmo 

quando há uma forma intensa de ocupação. Mas, só se torna eficaz se as informações obtidas 

forem consideradas na construção de um bom planejamento. 

 

2.2 Qualidade ambiental e os efeitos das formas de uso e cobertura em bacias 

hidrográficas.   

  

As atividades humanas e os vários processos decorrentes das formas de uso e 

cobertura resultam em forças controlantes que influenciam o equilíbrio do meio ambiente e 

exercem pressão sobre suas características, muitas vezes, comprometendo a qualidade 

ambiental.  

De acordo com Botelho e Silva (2007), é preciso compreender qualidade 

ambiental como o reflexo da ação do ser humano sobre o espaço e em seus componentes em 

um momento qualquer. Os diferentes níveis de qualidade encontrados são variáveis no tempo 

e no espaço e são dependentes das demandas de usos dos recursos naturais por parte da 

sociedade, marcadas econômica e culturalmente de formas diferenciadas. A qualidade 

ambiental deve ser vista então, não só como um somatório das qualidades de cada 

componente do meio, mas sim como uma condição ligada essencialmente à qualidade de vida 

das populações. 

A superfície terrestre, que segundo Ross (2011) se compõe por formas de relevo 

de diferentes tamanhos e táxons, é dinâmica ainda que isso não seja visível aos olhos 

humanos, pois essa dinâmica apresenta velocidades diferenciadas, mostrando-se ora mais 
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estável, ora mais instável. Esse comportamento, conforme o autor depende, às vezes, de 

fatores naturais, outras ocasionadas pela interferência antrópica. 

A partir do pastoreio e a agricultura, as interferências e modificações na paisagem 

natural passaram a ser mais acentuadas devido à crescente exploração dos recursos. Nos 

estágios mais recentes do desenvolvimento humano, as intervenções no meio natural 

começaram a se processar de maneira mais rápida e intensa (WATANABE, 2011). 

O uso e cobertura inadequada do solo compromete expressivamente a dinâmica 

natural de uma bacia hidrográfica. Mudanças no regime hidrológico, alteração do microclima, 

erosão, perda de terras produtivas, redução da qualidade das águas superficiais e subterrâneas, 

são algumas alterações que, podem ainda, ampliar as áreas de vulnerabilidade socioambiental, 

influenciando diretamente na qualidade de vida da população (SOARES, 2016). 

Da mesma forma, Christofoletti (1999) expõe que a utilização dos recursos 

naturais, a emissão de poluentes e o lançamento de dejetos, são alguns exemplos de pressões 

exercidas sobre o meio ambiente como um todo, as quais trazem consequências ambientais 

como concentração de ozônio na alta atmosfera, acidificação, diminuição da fertilidade dos 

solos, erosão, salinização, etc. Estas alterações modificam de forma considerável as 

características e a funcionalidade dos sistemas ambientais. Em contrapartida, como um ciclo 

vicioso, acabam provocando impactos sobre a sociedade como, alterações da qualidade no 

abastecimento de água, perda de produtividade dos solos, que, por sua vez, pode também ser 

causa da poluição hídrica. 

No passado, as poluições de diferentes naturezas foram fonte de doenças. Dentre 

os tantos problemas decorrentes, a baixa qualidade das águas era acentuada, uma vez que, 

ocasionavam epidemias de disenteria e de “febres palustres” (VEYRET, 2007). 

O emprego das relações existentes entre a qualidade do meio ambiente, 

especialmente a qualidade das águas, e as epidemias ocorreu muito tardiamente. Muitos 

sofreram e até chegaram a óbito devido às péssimas condições ambientais. Foi então 

necessário esperar pelo desenvolvimento dos movimentos higienistas do século XIX 

(VEYRET, 2007). 

Conforme Oliveira e Machado (2004), qualquer atividade sempre se inicia com 

um saque sobre algum bem ambiental, seja ele a terra, os minerais, a vegetação, o ar, as águas 

ou os animais. Dentro do processo produtivo, parte do que se é retirado é devolvido ao meio 

ambiente, porém, sob forma de resíduos de produtos sólidos, líquidos ou gasosos, os quais são 

despejados quer nas águas, quer na atmosfera, quer no solo. Além disso, o bem que fora 
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produzido e já descartado é inservível e abandonado no meio. Certamente, compromete o 

equilíbrio do ambiente, e por seguinte a qualidade do mesmo. 

Segundo Lollo (2016), os efeitos das ações humanas se fizeram notáveis 

primeiramente na qualidade do ar e da água e foram os motivos do desenvolvimento de 

grande parte dos primeiros estudos na área ambiental. Hoje se pode afirmar que existe uma 

conformidade de que as alterações ocorrentes quanto à qualidade da água são fruto, de forma 

direta ou indireta, das atividades humanas que detêm contato com a água, cuja utilidade é 

variada. A água é crucial em suas atividades agropecuárias, industriais ou urbanas, que acaba 

por incorporar a esse recurso substâncias estranhas à sua composição original, como exemplo. 

Não se pode negar que o crescimento demográfico e o avanço tecnológico têm 

contribuído com a contradição existente entre a natureza e a sociedade. É evidente a busca por 

mais recursos naturais para suprir as necessidades básicas e incentivadas pelo consumo. Mas, 

certamente é possível e desejável que tal voracidade seja administrada e controlada através de 

medidas legais, educacionais e até mesmo penalizações aos agressores (ROSS, 2011).  

 

Cabe ao homem, como ser social, consciente e dotado de maior capacidade 

de raciocínio, saber planejar o uso dos recursos da natureza sem transformar a terra 

em um planeta onde os seres humanos não possam subsistir com boa qualidade de 

vida (ROSS, 2011 p. 2).  

 

A preocupação com as questões ambientais ganhou força no Primeiro Encontro 

Mundial Sobre o Meio Ambiente, em Estocolmo, no ano de 1972. Mas, ganhou maior 

destaque na Conferência das Nações Unidas Sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, 

que ficou também conhecida como a Cúpula da Terra ou Rio 92. 

O debate iniciado na segunda metade do século XX fez colocar em pauta uma 

vasta degradação do ambiente devido às formas de uso e domínio da natureza, que pôs as 

nações em alerta (OLIVEIRA; MACHADO, 2004). Diante de grandes manifestações e a 

busca por novos caminhos de forma a amenizar os processos degradacionais pelos quais o 

ambiente passava, as nações iniciaram a estruturação de seus órgãos ambientais e a 

estabelecer leis, visando o controle de poluição, o controle de novas indústrias e de emissão 

de gases poluentes daquelas já existentes, etc.  

Nesse contexto, percebe-se que a partir do momento em que o meio ambiente 

passou a ser analisado de uma maneira integrada e sistêmica, houve uma atenção maior sobre 

a questão ambiental, sobretudo depois que a humanidade e o planeta, de modo geral, passou a 

sofrer com os efeitos da degradação ambiental. Com uma nova mentalidade despontando, 
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especialmente na década de 1990, se levantava a importância de manter o equilíbrio ambiental 

para o bem comum. 

Sendo assim, equilíbrio ambiental diz respeito ao estado de um ecossistema em 

que a fauna e a flora buscam conformidade, mostrando uma relação de dependência e de 

autoajuste entre ambas. Em condições naturais os ecossistemas se mantêm dinamicamente 

equilibrados. Esse equilíbrio pode ser entendido como um conjunto de interações que buscam 

o estado menos energético (MONTEIRO, 2015).  

LGEEPA (2012, p. 3) destaca equilíbrio ecológico o qual consiste em “La 

relación de interdependencia entre los elementos que conforman el ambiente que hace 

posible la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos”. 

À medida que o ser humano evolui em termos tecnológicos e passa a dominar 

grandes extensões de terras no planeta, este equilíbrio ambiental se torna mais difícil de ser 

mantido na natureza. Isso, não por conta da presença do homem em si, uma vez que ele 

também é parte dos sistemas, mas pela forma de dominação sobre os outros elementos da 

natureza e transformações dos mesmos em prol do benefício próprio. Essa forma de 

interferência é o que difere o comportamento deste no ambiente perante os outros seres vivos. 

Segundo Moraes e Jordão (2002), as atitudes comportamentais do homem, desde 

o momento em que ele se tornou parte dominante dos sistemas, têm-se uma tendência em 

sentido oposto à manutenção do equilíbrio ambiental. Ele dissipa energia excessivamente e 

desestabiliza as condições de equilíbrio. Por meio do aumento de sua densidade populacional, 

além da capacidade de tolerância da natureza e de suas exigências individuais. 

“Não podendo criar as fontes que satisfazem suas necessidades fora do 

sistema ecológico, o homem impõe uma pressão cada vez maior sobre o ambiente. 

Os impactos exercidos pelo homem são de dois tipos: primeiro, o consumo de 

recursos naturais em ritmo mais acelerado do que aquele no qual eles podem ser 

renovados pelo sistema ecológico; segundo, pela geração de produtos residuais em 

quantidades maiores do que as que podem ser integradas ao ciclo natural de 

nutrientes Além desses dois impactos, o homem chega até a introduzir materiais 

tóxicos no sistema ecológico que tolhem e destroem as forças naturais” (MORAES; 

JORDÃO, 2002 p. 371). 

 

Segundo Pinheiro, Mirante e Benini (2016), dentre os recursos naturais 

disponíveis e explorados pela sociedade, o recurso água é o mais essencial, por ser 

indispensável especialmente para o suprimento de necessidades básicas de sobrevivência. 

Nesse caso, este deveria, portanto, ser o mais conservado.  

As bacias hidrográficas presentes no ambiente semiárido, em especial, apresenta 

peculiaridades em seu regime. O semiárido detém como características principais a 

insuficiência e irregularidade de chuvas, com médias anuais variando entre 268 e 800 mm, e 
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altas temperaturas ocasionando elevadas taxas de evapotranspiração que se refletem na 

elaboração da paisagem, em termos de vegetação, solo, relevo e disponibilidade hídrica. A 

presença de solos rasos sobre um substrato rochoso cristalino em grande parte do domínio 

semiárido brasileiro limita o acesso à água existente nos aquíferos subterrâneos. Sendo que a 

água acumulada nesses aquíferos apresenta baixa qualidade para o consumo humano, animal e 

para irrigação de lavouras devido à elevada concentração de sais minerais dissolvidos, na 

maioria das vezes (SILVA et al., 2010). 

A água doce hoje é considerada como um recurso escasso, logo, a importância de 

estudos integrados tendo por base bacias hidrográficas, de modo especial em regiões 

semiáridas, é o meio mais eficaz na aplicabilidade de um planejamento e gestão adequado e 

condizente com as realidades locais (SANTIAGO, 2014). 

Entretanto, é cada vez mais frequente a existência de regiões onde a escassez 

hídrica tornou-se algo comum. Isso, não essencialmente pelas condições climáticas, mas, em 

sua maioria, pela poluição direta das fontes de água potável, o que mostra claramente o 

desequilíbrio ambiental em todo o planeta, sobretudo em áreas onde o meio natural não detém 

de uma capacidade de suporte alta.  

 

2.2.1 A manutenção da qualidade da água para conservação socioambiental das bacias 

hidrográficas 

 

A água em si é o motor que move a vida no planeta. O ser humano, assim como os 

outros seres vivos, está essencialmente ligado à necessidade de água em quantidade e 

qualidade desejada, conforme a sua utilização.  

Entretanto, em todas as partes povoadas da Terra, a qualidade da água doce 

natural está sendo alterada. Os problemas são ainda maiores em países tropicais, onde os 

recursos para os custos do tratamento de águas poluídas ainda são escassos e não detém 

prioridade nos investimentos. Entre as atividades emergenciais constantes em países tropicais, 

apontam-se as doenças provocadas pela água não tratada, que gera um ciclo de causa e efeito 

de complexa solução (MORAES; JORDÃO, 2002). 

A grande epidemia de cólera que afetou a região do vale do Ruhr, na Alemanha 

em 1910, segundo Veyret (2007), permitiu estabelecer as implicações do lançamento das 

águas não tratadas do meio urbano direto nos cursos de água de pequeno deflúvio originando 

a constituição do sindicato de saneamento dos rios dessa região.  
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Conforme Moraes e Jordão (2002), a água como bem solvente é frequentemente 

usado, por exemplo, para transportar produtos residuais para longe do local de produção e 

descarga. E, infelizmente, os produtos residuais transportados são tóxicos que podem 

degradar fortemente o ambiente dos rios, lagos ou riachos que venham receber essa água 

diretamente.  

Certamente, ações como essas surtem efeitos negativos em todas as escalas da 

natureza podendo chegar ao ponto de, sua recuperação demandar bastante tempo ou mesmo se 

tornar inviável. Os efeitos de uma água poluída chega a ser em muitos casos, devastador tanto 

para o meio natural, quanto para a sociedade, em geral.  

No Piauí, em 2013, a Secretária Estadual de Saúde (SESAPI) registrou oito surtos 

de diarreia, metade só em Teresina. Ao todo, foram mais de 60 mil pessoas contaminadas com 

a doença que é causada principalmente pela contaminação de água, dos alimentos e falta de 

saneamento básico no estado do Piauí.  Isso porque na capital apenas 17% da população tem 

acesso a saneamento básico (PORTAL G1, 2013). Já nos municípios, especialmente da região 

semiárida, saneamento básico é algo longe de ser efetivo, em algumas regiões, sequer existe o 

mínimo recomendado.  

Segundo o IBGE (2013), exatos 92,3% dos domicílios do estado do Piauí não 

possuem saneamento básico adequado. Para ser considerado um local com saneamento básico 

adequado, o domicílio precisa ter, simultaneamente, acesso ao serviço de abastecimento de 

água por rede geral, esgotamento sanitário por rede geral e coleta direta dos resíduos sólidos.   

No Piauí, segundo a mesma pesquisa, apenas 7,7% das moradias possuem acesso 

a esses componentes. No ano de 2011, cerca de 69,4% dos domicílios urbanos brasileiros 

declararam não ter acesso simultâneo aos serviços de saneamento. Ou seja, ou não havia 

abastecimento de água por meio de rede geral, e/ou o esgotamento sanitário não se dava via 

rede geral ou fossa séptica ligada à rede coletora, e/ou o lixo não era coletado. E, cerca de 

48,5% das crianças com até 14 anos de idade residiam em domicílios em que pelo menos um 

serviço de saneamento (Água, esgoto ou lixo) não era adequado.  

Com isso, segundo os dados divulgados, cerca de 10,2% das crianças na mesma 

faixa etária estavam seriamente expostas a riscos de doenças, pois moravam em domicílios 

onde os três serviços eram inadequados. Destas, 17,2% se concentravam na região Nordeste e 

3,5% na região Sudeste do país (IBGE, 2013). 

Um indicador, segundo o IBGE (2013), que reflete as condições sanitárias da 

população é a proporção de óbitos por doença diarreica aguda nas crianças menores de 5 anos 

de idade. Pelos dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM, do Ministério da 
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Saúde, em 10 anos este indicador diminuiu pela metade, passando de 4,5% dos óbitos de 

crianças com menos de 5 anos, em 2000, para 2,1% em 2010. E, na região Nordeste houve 

queda mais acentuada, passando de 6,7% dos óbitos para 2,9% no mesmo período. 

As primeiras ameaças antropogênicas aos recursos aquáticos, segundo Moraes e 

Jordão (2002), foram associadas a doenças humanas, sobretudo aquelas causadas por 

organismos e resíduos com demanda de oxigênio. As primeiras áreas de riscos advêm de 

regiões com grande densidade populacional, mas, águas de áreas isoladas também sofrem 

degradação. 

Dentre as doenças mais comuns causadas pela ingestão de água contaminada, os 

sintomas além da diarreia são geralmente: náusea, vômitos, cólicas abdominais, febre em 

alguns casos. A doença pode durar de um dia a uma semana. Entre as que se manifestam com 

diarreia aguda destaca-se a enteroviroses causadas mais frequentemente pelo rotavírus e 

norovírus. As parasitoses por Cryptosporidium e Giardia. E, as causadas por bactérias como 

Campylobacter, Escherichia coli, Shigella e Vibrio cholerae -cólera (DDTHA/CVE, 2016). 

Essas bactérias podem causar quadros graves e até levar a óbito, principalmente 

em crianças, gestantes, idosos e pessoas imunocomprometidas, com danos e complicações em 

outros órgãos. Conforme DDTHA/CVE (2016), outra doença, a hepatite A, é causada por um 

vírus que pode ser veiculado pela água ou alimentos contaminados com esgoto/dejetos 

humanos e também por meio de alimentos preparados por indivíduos com a doença (com ou 

sem sintomas), devido à má higienização das mãos. Afeta o fígado, causando mal‐estar, 

prostração, náusea, vômito e icterícia, e mais raramente, o óbito. 

No Piauí um grande surto de hepatite A foi registrado no município de Nossa 

Senhora dos Remédios, a 169 km de Teresina, no ano de 2010, em decorrência da 

contaminação no sistema de abastecimento d’água da cidade. A falta de manutenção do 

reservatório, cuja construção data de 1976, foi uma das causas do surto. Na ocasião, a 

população foi acometida por uma série de doenças, dentre elas a hepatite (PORTAL O DIA, 

2010).  

Alcântara, Strauch e Ajara (2013), asseguram que as construções humanas sobre 

os espaços outrora instituídos por elementos naturais, interferem diretamente nas relações e 

dinâmicas anteriormente estabelecidas no ambiente. O modo como a sociedade pós-moderna 

se apropria dessa natureza, compromete as funções ecológicas do ambiente natural, 

consequentemente, causa sua degradação. Com isso, a degradação ambiental aumenta a 

probabilidade de perigos naturais ao passo que intensifica os impactos dos desastres. Então, 
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para cada arranjo espacial de uso e ocupação de uma determinada área existe certo grau de 

vulnerabilidade ambiental associado.  

Diante dos exemplos supracitados de uso e ocupação e das consequências trazidas 

tanto para o meio natural, em especial o recurso água, quanto para a sociedade em geral, é 

importante lembrar que qualquer atividade realizada em um determinado ponto de uma bacia 

hidrográfica tende a afetar todo o sistema nela relacionado. Além disso, ressalta-se que esta 

apresenta sistema aberto, portanto, os problemas chegarão a diversas outras regiões conforme 

seja a força gerada e o desequilíbrio acometido no local de origem. 

O desastre ambiental ocorrido em Mariana- MG passou a ser mais um exemplo 

das implicações no meio ambiente derivadas das formas de uso e ocupação, sem o controle e 

gestão eficaz.  

No caso específico, a área de extração de minerais pertencente ao complexo 

minerário de Germano, no município de Mariana/MG. Produzia milhões de metros cúbicos de 

lama, rejeitos provenientes da mineração que ficavam retidos na barragem de Fundão. O 

excesso de rejeitos associado a outros problemas culminaram com o rompimento da mesma 

em 2015 (IBAMA, 2015). 

A barragem continha cerca de 50 milhões de metros cúbicos de rejeitos de 

mineração de ferro. Trinta e quatro milhões de metros cúbicos desses rejeitos foram lançados 

no meio ambiente, sendo que dezesseis milhões restantes continuam sendo carreados, aos 

poucos, para jusante da barragem chegando ao mar (IBAMA, 2015). 

Por toda a extensão do rio Doce nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, 

observou-se a mudança no aspecto de todo o rio, demonstrando os altos níveis de turbidez 

gerados pela onda de lama de rejeitos (IBAMA, 2015). Sem dúvida, este foi um dos maiores 

desastres ambientais em uma bacia hidrográfica no Brasil, onde as consequências já se 

espalharam por toda extensão a jusante da barragem, com graves prejuízos a fauna, a flora e 

toda uma população que residia naquele sistema e que direta ou indiretamente dependia dos 

recursos hídricos, agora bastante degradados.  

Seja qual for o tipo de uso e ocupação em bacias, o seu funcionamento tende a ser 

alterado. A intensidade é que vai influir se eles são intervenções negativas ao meio ambiente 

ou se são toleráveis. 

A bacia hidrográfica apresenta funcionamento diferente a depender de seu tipo. 

Em ambientes florestados, ou mesmo, que detenha atividades agrícolas predominantes, há 

uma taxa de infiltração considerável de água no solo se comparado a áreas em que há grandes 

processos de urbanização atuando (BOTELHO; SILVA, 2004). 
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O ciclo hidrológico em regiões florestadas e rurais apresenta-se quase sem 

nenhuma alteração em seu processo natural. Porém em áreas urbana, ou seja, que detém maior 

concentração e alterações antrópicas, características é a expressiva superfície 

impermeabilizada, ocorre o aparecimento de importantes fluxos superficiais e quase zero de 

infiltração no solo (BOTELHO; SILVA, 2004). Nessas áreas, quando ocorre precipitação de 

forma intensa, o solo não consegue absorver toda a água e o volume em excesso vai para o 

sistema de drenagem urbana (TUCCI, 2008). 

Entretanto, em muitos casos, o que ocorre são as inundações, sobretudo em 

grandes centros urbanos, as quais geram prejuízos econômicos, e sociais e até perdas 

humanas. Londe et al., (2014), afirma que diante desses fatores é necessário haver sistemas 

robustos de monitoramento de modo a evitar ou minimizar os impactos.  

Agora, se trabalha com mecanismos de defesa contra a dinâmica da própria 

natureza que, devido as grandes alterações do ambiente, busca constantemente restabelecer 

seu equilíbrio. 

 

2.2.2 Impactos socioeconômicos e ambientais ocorrentes em bacias hidrográficas  

 

O Brasil, sendo um país de extensão territorial considerável, possui grande 

diversidade em termos hidrográficos, climatológicos, geomorfológicos, mas que não detém de 

uma população igualmente distribuída. Diante disso, existem áreas em que há maior presença 

humana que traz excessivas modificações e acaba por fragilizar o ambiente tornando-o, em 

muitos casos, ambientes propícios à ocorrência de fenômenos como enchentes, deslizamentos 

etc. os quais poderiam ser evitados caso existissem um controle eficaz das formas de uso e 

ocupação em determinadas áreas mais suscetíveis.  

O país detém de um sistema de monitoramento que busca amenizar os impactos, 

especialmente em termos sociais. O monitoramento de inundações é realizado no Brasil por 

meio de organizações como Agência Nacional de Águas (ANA), o Serviço Geológico do 

Brasil (CPRM) e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais 

(CEMADEN). Alguns municípios também contam com um sistema próprio para 

monitoramento (LONDE et al., 2014). 

O CEMADEN monitora atualmente 957 municípios em todas as regiões 

brasileiras, e um desses municípios é Santa Cruz dos Milagres- PI, o qual forma o baixo curso 

da bacia hidrográfica de São Nicolau.  
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Os municípios que são monitorados pelo CEMADEN têm histórico de registros 

de desastres naturais decorrentes de movimentos de massa (deslizamentos de encosta, corridas 

de massa, solapamentos de margens/terras caídas, queda/rolamento de blocos rochosos e 

processos erosivos) e/ou decorrentes de processos hidrológicos (inundações, enxurradas, 

grandes alagamentos) como é o caso da área da bacia do rio São Nicolau. Os municípios 

monitorados devem apresentar áreas de riscos para processos hidrológicos e geológicos 

identificados, mapeados e georreferenciados, segundo informações do sitio do programa. 

Nesse contexto, enfocando o caso de inundações, segundo Londe et al, (2014), o 

depósito de lixo em locais inadequados e com o bloqueio de bueiros, a água proveniente de 

precipitações atmosféricas não chega a ser drenada satisfatoriamente, o que acaba 

ocasionando ou piorando as inundações nos ambientes urbanos, onde grande há grande parte 

da superfície do solo revestida por concreto ou asfalto.  

Essas águas acumuladas se misturam a detritos, fezes e urina de animais, com 

animais mortos e outros poluentes e é transportada através do escoamento superficial para 

casas, rios, lagos, reservatórios podendo ainda atingir aquíferos e unidades de tratamento de 

água. Consequentemente, há um aumento dos problemas envolvendo os setores de saúde, 

através do aumento na incidência de doenças, no ambiente, por meio da piora da qualidade da 

água, e no econômico, com o aumento nos custos de tratamento de serviços de suprimento de 

água potável e de limpeza de espaços públicos (LONDE et al., 2014). 

Como consequências para o meio ambiente tem-se:  

 

A morte de peixes, degradação da qualidade da água, consumo de água não 

potável, poluição estética, poluição bacteriana, deposição de sedimentos, diminuição 

do oxigênio dissolvido na água, eutrofização, impactos para os organismos aquáticos 

devido ao contato com material tóxico, contaminação por metais pesados, 

diminuição da capacidade de autodepuração dos recursos hídricos (LONDE et al., 

2014 p. 137). 

 

Dentre muitos fatores, a rápida urbanização concentrou populações de baixo poder 

aquisitivo em periferias não detendo de serviços essenciais de saneamento. E isso fez então 

contribuir para gerar poluição concentrada, sérios problemas de drenagem acentuados pela 

inadequada deposição de lixo, pelo assoreamento dos corpos d’água e diminuição das 

velocidades de escoamento das águas (MORAIS; JORDÃO, 2002). 

Botelho e Silva (2004) afirmam que o sistema hidrológico em bacias, cujas áreas 

são urbanizadas, apresentam particularidades em relação às áreas não urbanizadas, onde a 

ocupação humana é relativamente baixa tendendo a causar alterações no ambiente menos 

acentuadas. Essas particularidades vão desde a mudança de temperatura, modificação na 
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circulação dos ventos até alterações atmosféricas por conta da poluição e modificação da 

paisagem natural como um todo. 

É importante salientar que, desde os primórdios da ocupação humana o ambiente 

sofreu mudanças direta ou indiretamente. Contudo, nos primeiros estágios do 

desenvolvimento humano, a relação dele com a natureza foi harmônica, a ponto de não 

implicar em grandes modificações, uma vez que, eles apenas caçavam para seu próprio 

sustento e não tinha nada que pudesse diretamente comprometer aquele ambiente a longo 

prazo (WATANABE, 2011). 

Diante disso, práticas e técnicas de conservação do solo e da água e medidas 

preventivas têm sido cada dia mais difundidas e sobrepostas em território nacional. Porém, o 

que se observa é que são nas bacias hidrográficas onde predominam áreas rurais é que essas 

medidas são expressivamente incorporadas, especialmente para manutenção da cobertura 

vegetal e conservação do solo. Em contrapartida, na área urbana, medidas curativas ainda são 

mais usadas em vez das preventivas (BOTELHO; SILVA, 2007). 

As implantações de grandes indústrias ou mesmo a ocupação em locais de 

características frágeis ou que a atividade seja bastante impactante, foi alguns dos fatores que 

levaram o Brasil a criar uma das melhores leis de proteção ao meio ambiente.  

 

2.2.3 Legislação Ambiental do Brasil e a proteção ao meio ambiente  
 

Destaca-se a existência de leis sobre o controle da poluição, consumo dos recursos 

naturais, bem como sobre as formas de uso e ocupação. 

A legislação ambiental brasileira é uma das mais completas do planeta. Embora 

não sejam cumpridas da maneira adequada, há 17 leis ambientais mais importantes que 

podem garantir a preservação/conservação do patrimônio ambiental do país. 

Destas, destacam-se: 

1 - Código das águas - Decreto N 0 24.643/1934 

2 - Lei de Proteção a Fauna: Lei N0  5.197, de 3 de Janeiro de 1967 

3 - Lei das Atividades Nucleares – Lei N0 6.453 de 17/10/1977. 

4 - Lei do Parcelamento do Solo Urbano – Lei N0 6.766 de 19/12/1979. 

5 - Lei da Política Nacional do Meio Ambiente – Lei N0 6.938 de 17/01/1981. 

6 - Lei dos Agrotóxicos – Lei N0 7.802 de 10/07/1989. 

7 - Lei da Exploração Mineral - Lei N0 7.805 de 18/07/1989. 

8 - Lei da Política Agrícola – Lei N0 8.171 de 17/01/1991. 

9 - Lei da Política Nacional dos Recursos Hídricos – Lei N0 9.433 de 08/01/1997. 
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10 - Lei de Crimes Ambientais– Lei N0 9.605de12/02/1998. 

11 - Unidades de Conservação- Lei N0  9.985/2000. 

12 - Estatuto das Cidades: Lei N0 10.257, de 10 de julho de 2001. 

13 - Novo código florestal - Lei N0 12.651, de 25 de maio de 2012. 

Nessa conjuntura, destaca-se o Licenciamento Ambiental cuja disposição é 

indispensável para o correto gerenciamento dos recursos naturais no Brasil. Nesse caso, os 

órgãos de fiscalização procuram assegurar que as ações que impactam o meio ambiente sejam 

dirigidas nos termos da legislação vigente. 

O Licenciamento Ambiental é o instrumento de gestão instituído pela Política 

Nacional do Meio Ambiente, de emprego compartilhado entre a União e os Estados da 

federação, o Distrito Federal e os Municípios em harmonia com as respectivas competências. 

Ele objetiva regular as atividades e os empreendimentos que aproveitam os recursos naturais e 

que por ventura possam causar degradação ambiental no local onde se encontram instalados. 

Com isso, limita as disposições de uso e ocupação sobre o ambiente explorado. 

Pode–se afirmar que os estudos ambientais constituem instrumentos que integram 

conhecimento adquirido no diagnóstico dos sistemas ambientais, com os objetivos das 

políticas de planejamento e manejo dos recursos, buscando assim coordenar a implantação de 

alternativas de melhor uso por meio de uma avaliação antecipativa, no que se refere a 

impactos antropogênicos. O conhecimento adequado dos sistemas ambientais permite 

compreender suas reações diante dos impactos provocados pelos projetos socioeconômicos 

bem como, avaliar os benefícios e malefícios a curto, médio e longo prazo 

(CHRISTOFOLETTI, 1999). 

As atividades econômicas e sociais provocam mudanças na morfologia e nos 

processos dos sistemas ambientais, incidem em modificações na superfície terrestre, que se 

processam em ritmos variáveis ao longo dos tempos.  

Em nível de bacia hidrográfica, os impactos aparecem em diferentes categorias 

afetando a quantidade e a qualidade das águas. Dentre as atividades que culminam em 

resultados como estes, podem ser destacadas também as obras de represamentos e regulagem 

dos rios e a poluição (GUERRA; MENDONÇA, 2004).   

Grande parte dos problemas relacionados à erosão, assoreamento, qualidade de 

água etc., se deve ao processo de ocupação desordenada que produziu efeitos nefastos no 

ambiente. A ação antrópica sobre as encostas, por exemplo, tem causado uma gama de 

impactos ambientais, seja no próprio local (onsite), como diminuição da fertilidade do solo, 

diminuição da capacidade deste em reter água, culminando com processos erosivos 
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acentuados; seja fora dele (offsite), por meio do escoamento da água e sedimentos, causando 

danos agrícolas e, dependendo do local, pode contribuir para as enchentes, assoreamento dos 

rios, lagos e reservatórios, dentre outros problemas (GUERRA; MENDONÇA, 2004).   

Segundo Christofolleti (1999), a construção de barragens seja para prevenção e 

controle de cheias, seja para produção de energia elétrica e navegação interior, associadas a 

medidas de regulamentação, provocam mudanças na distribuição espacial e temporal dos 

fluxos fluviais, o que também repercute na evaporação e infiltração em áreas próximas. Nisso, 

também ressalta-se que o aumento ou diminuição na infiltração fluvial para os aquíferos 

subterrâneos assumem alta relevância em termos de impactos. 

No caso das atividades pecuárias, também pode ocorrer, segundo Pinheiro, 

Mirante e Benini (2016), que os dejetos de animais sejam carreados ou lançados nos corpos 

hídricos, causando a alteração da qualidade da água, em particular em áreas de pecuária 

intensiva. 

Em síntese, os impactos provenientes do uso das terras incluindo a urbanização e 

atividades agrícolas tais como irrigação, drenagem, saneamento da terra e as aplicações de 

fertilizantes químicos, desmatamentos, silvicultura e atividades pastoris, em especial, causam 

mudanças no balanço hídrico, na evaporação, frequência de cheias e secas, na quantidade e 

qualidade das águas superficiais e subterrâneas e no reabastecimento das águas subterrâneas 

(CHRISTOFOLETTI, 1999). 

O autor anteriormente citado, afirma que a retirada da água para propósitos 

municipais, industriais e agrícolas podem afetar ainda os fluxos fluviais e os níveis das águas 

subterrâneas. Seu retorno ao sistema hidrológico é em menor quantidade, pois uma parcela é 

consumida pelo uso biológico e evaporação. 

Os problemas ambientais intensificam-se em regiões que apresentam limitações 

naturais, como é o caso do semiárido brasileiro. Nestas regiões, normalmente apresentam-se 

com características de solos rasos ou pouco desenvolvidos, baixa disponibilidade hídrica e um 

recobrimento vegetal que exerce pouca proteção contra os efeitos da erosão, contribuindo para 

sistemas ambientais com evidentes restrições de uso e de exploração (SOUZA; SANTOS; 

OLIVEIRA, 2012). 

Os riscos ambientais são resultados da associação entre os riscos naturais, os 

riscos decorrentes de processos naturais agravados pela atividade humana e a ocupação do 

território. Sendo assim, outros riscos podem resultar de áleas cujo impacto é aumentado pelas 

atividades humanas e pela ocupação do território como é o caso da erosão acelerada dos solos 

e da desertificação (VEYRET, 2007). 
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A desertificação origina-se de mecanismos naturais acentuados ou induzidos pelo 

homem. Ela se manifesta através da deterioração da vegetação e dos solos, e provoca, na 

escala de tempo humano, uma redução ou destruição irreversível do potencial biológico 

(MAINGUET, 1990 apud VEYRET, 2007).  

Esse fenômeno admite a ruptura entre os recursos do meio e a demanda das 

sociedades. Essas rupturas se produzem notadamente nas margens semiáridas, áreas mais 

propensas a esse fenômeno devido suas características com uma biomassa relativamente 

limitada em comparação a outros biomas, segundo o autor op.cit. 

O uso excessivo de pastagens, a intensa demanda por madeira culminando com a 

derrubada de árvores, associada a uma má gestão dos recursos acarretam a formação de áreas 

de degradação cada vez maiores em torno das cidades e das vilas, permitindo ao vento 

mobilizar os elementos finos dos solos para edificar as dunas, por exemplo (VEYRET, 2007). 

Na fragilidade dos sistemas na região semiárida, há de se verificar que, desde os 

primórdios da colonização ocorreu um processo de ocupação predatória que não considerou a 

capacidade de suporte de tais sistemas, provocando processos de degradação que, em alguns 

casos, exibem evidentes traços de desertificação. É nesse contexto, que surge a necessidade 

do desenvolvimento de ações e programas com vistas à melhoria das condições 

socioambientais nessas regiões (SOUZA; SANTOS; OLIVEIRA, 2012). 

A poluição das águas, do ar, dos solos também são consideradas fatores de riscos. 

Os fatores nocivos resultam das atividades agrícolas, da instalação das indústrias, dos 

transportes. O barulho e os dejetos também constituem fontes potencias de riscos e por isso os 

dejetos necessitam ser confinados de maneira estrita em razão dos perigos que representam 

para a população e para o meio ambiente (VEYRET, 2007). 

Veyret (2007) afirma que a Organização Mundial da Saúde (OMS) agrega a 

qualidade do meio ambiente à saúde, mesmo que a quantificação de elos entre esta e o meio 

ambiente físico, biológico e social ainda seja muito complexa. Para tanto, fixar normas de 

qualidade do meio ambiente para reduzir o risco ou suprimi-lo implica no estabelecimento de 

indicadores. 

 

2.3 Ecodinâmica, ambiente e riscos de vulnerabilidade ambiental nas bacias 

hidrográficas.  

 

Os impactos advindos das formas de uso e ocupação em bacias hidrográficas 

acarretam mudanças significativas no ambiente, como visto anteriormente. Essas 
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modificações tornam, por várias vezes, visíveis a vulnerabilidade ambiental. A visão 

integrada do ambiente permite ter a ideia daquilo que poderia ser chamado de pivô de 

determinados impactos que tornam os sistemas mais suscetíveis a degradação, por seguinte, 

trazem maiores prejuízos a todos os envolvidos. 

Os estudos integrados do ambiente são resultados de vários processos, que vão 

desde a Teoria Geral dos Sistemas, proposta por Von Bertalanffy (1973), que remete uma 

visão integradora do ambiente, até o surgimento do novo objeto de estudo chamado 

geossistema. 

Destaque para Bertrand (1969), Tricart (1977) e Sotchava (1978 e 1997) que, ao 

longo do tempo trabalharam uma visão integrada como a concepção Geossistema, esta ainda 

foi proposta e discutida por diversos autores, com base na qual realizaram a análise de uma 

unidade que se caracterizasse como objeto de estudo geoambiental. Nesse processo, surgiu a 

necessidade de avaliar o grau de vulnerabilidade de cada geossistema (BASTOS; SILVA, 

2011).  Foi nessa perspectiva que Tricart (1977), geógrafo francês, propôs o termo 

ecodinâmica de forma a avaliar as condições de instabilidade/estabilidade dos geossistemas, 

estando ela baseada na relação entre os processos pedogenéticos e morfogenéticos. 

Ross (1993), diz que a fragilidade dos ambientes naturais face às intervenções 

antrópicas é maior ou menor em função de sua gênese. A princípio, salvo algumas exceções 

no planeta, os ambientes naturais mostram-se ou então se mostravam em estado de equilíbrio 

dinâmico até o momento em que as sociedades humanas passaram progressivamente a 

explorar os recursos naturais. 

Tricart (1977) referindo-se a ecodinâmica, diz que a ação humana é exercida em 

uma natureza mutante, que evolui segundo suas próprias leis. E, estudar a organização do 

espaço é definir como uma ação se insere na dinâmica natural para ajustar os aspectos 

desfavoráveis e facilitar a exploração dos recursos ecológicos oferecidos.  

Os meios morfodinâmicos considerados em função da intensidade dos processos 

são classificados como estáveis, intergrades e fortemente instáveis por Tricart (1977).  

Os meios estáveis são vistos com uma evolução lenta, dificilmente perceptível, 

não comportam dinamismos violentos, normalmente encontram-se em regiões dotadas de 

características como: cobertura vegetal densa, grau de dissecação moderada com vertentes de 

lenta evolução, ausência de atividades vulcânicas as quais promovem rápidas e catastróficas 

mudanças no meio (TRICART, 1977). 

O sistema é considerado estável à medida que apresenta a menor flutuação e/ou 

recupera-se mais rapidamente. Essa noção de estabilidade permite realçar dois aspectos: o 



47 

 

 

primeiro refere-se à resistência, que consiste na capacidade do sistema em conservar-se sem 

ser afetado pelos distúrbios externos sendo também chamado de inércia. Ou seja, as 

flutuações observadas nas forças controladoras não ocasionam decorrências no sistema. O 

segundo aspecto diz respeito à resiliência, refletindo a capacidade do sistema em retornar ao 

estado original após ser afetado pela ação de distúrbios externos (CHRISTOFOLETTI, 1999). 

De acordo com Santos (2007 p.20), resiliência é “a capacidade de um sistema em 

retornar ao seu estado de equilíbrio após sofrer um distúrbio”. Em um território de baixa 

persistência e baixa resiliência é provável que se apresente com grau de vulnerabilidade alta e, 

neste caso, quase sempre há danos irreparáveis.  

Quando ocorre um evento adverso, súbito e de alta magnitude sobre um terreno de 

alto nível de vulnerabilidade, muito provavelmente o ambiente passará por grandes 

destruições. “Dizemos que ocorreu um desastre ou acidente quando se constata um 

acontecimento calamitoso, seja para o homem, seja para a natureza, geralmente repentino, que 

ocasiona grandes prejuízos de ordem humana, material ou ambiental” (SANTOS, 2007, p.18).  

Tricart (1977) considera meios intergrades aquele de passagem gradual entre os 

meios estáveis e instáveis. O que caracteriza este meio é a interferência permanente de 

morfogênese e pedogênese, exercendo-se de maneira concorrente sobre o mesmo espaço. 

Estes são delicados e suscetíveis a fenômenos de amplificação, transformando em meios 

instáveis cuja exploração fica comprometida. 

Nos meios fortemente instáveis, a morfogênese predomina a dinâmica natural 

sendo fator determinante do sistema natural, em que outros elementos estão subordinados. 

Determinada situação deve ter diferentes origens. A geodinâmica interna, como o vulcanismo, 

cujos efeitos são imediatos interfere em numerosos casos. Outro fator que intervém é a 

cobertura vegetal, pois introduz uma influência indireta do clima, sendo a maior instabilidade 

realizada nas regiões de forte instabilidade climática modificando a paisagem através da 

readaptação (TRICART, 1977).  

Ross (1990) denominando-o como meio instável conceitua-o como sendo aquele 

cujas intervenções antrópicas modificaram intensamente o ambiente natural através dos 

desmatamentos e práticas diversas advindas das atividades econômicas. 

Ele utilizou-se dos conceitos trabalhados por Tricart e na oportunidade inseriu 

novos critérios para definir as Unidades Ecodinâmicas Estáveis e Unidades Ecodinâmicas 

Instáveis, as quais irão definir a fragilidade potencial e emergente do meio. Ross (1990) 

estendeu o uso dos conceitos em vários graus. São eles: Instabilidade Muito Fraca; Fraca; 
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Médio; Forte; Muito Forte, de modo que eles pudessem ser usados como subsídio ao 

Planejamento Ambiental.  

O avanço tecnológico e a dominação desenfreada do ser humano sobre os recursos 

naturais, sem dúvida, geraram uma série de consequências no meio ambiente que se 

configuram, na maioria das vezes, em malefícios e uma grande dificuldade em manter-se a 

chamada qualidade ambiental. 

A sensibilidade representa o nível em que um sistema responderá a uma mudança 

ocorrida em fatores controlantes. Estando relacionada com a noção de estabilidade e 

sensibilidade, a vulnerabilidade é vista como sendo, por exemplo, o nível em que uma 

mudança climática pode prejudicar ou devastar um sistema. Nesse caso, a vulnerabilidade 

depende tanto da sensibilidade do sistema, como de sua adaptabilidade no processo de 

resiliência, a fim de ajustar-se às novas condições reinantes. A sensibilidade representando a 

capacidade de reagir a disposição de sentir as mínimas ações ou mudanças externas 

corresponde à noção de suscetibilidade (CHRISTOFOLLETI, 1999). 

Cardoso e Silva (2011) afirmam, em seu estudo sobre o litoral do Ceará, que a 

intensa ocupação das unidades geoambientais provocou uma série de impactos na paisagem, 

surgindo ambientes artificiais que substituem em ritmo acelerado a paisagem litorânea 

original, apresentando-se com alto nível de vulnerabilidade por serem ambientes com forte 

dinamicidade.  

A vulnerabilidade está sempre conexa à maior ou menor fragilidade de um 

determinado ambiente. Vulnerabilidade ambiental pode ser compreendida, segundo Costa et 

al., (2007), como o risco de degradação do ambiente natural, relacionada a erosão, perda de 

biodiversidade, assoreamento, contaminação do solo e da água etc. 

O estudo da vulnerabilidade está relacionada a desastres naturais, segundo 

Alcántara-Ayala (2002), por conta disso, tem sido o foco de diferentes investigações e 

portanto, de várias definições. Mas o autor, diante de vários conceitos, destaca a princípio, 

que vulnerabilidade não pode ser tratada de forma homogênea e geral. Seu dinamismo é dado 

por cada sociedade, e é simultaneamente uma conceito específico. Sendo assim, a 

vulnerabilidade é dada pela junção dos sistemas natural e humano. Nesse sentido, a 

vulnerabilidade é dividida em natural e humana. Com isso, define  

A vulnerabilidade natural depende do perigo natural ameaçador (muito 

relacionado à localização geográfica), portanto, há vulnerabilidade vulcânica, 

vulnerabilidade a inundações, vulnerabilidade de destruição de terras, 

vulnerabilidade ao tsunami, vulnerabilidade ao furacão e assim por diante. Em 

contraste, a vulnerabilidade humana baseia-se nos sistemas sociais, econômicos, 

políticos e culturais. Assim, a vulnerabilidade pode ser definida como a propensão 
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de um elemento em extinção devido a qualquer tipo de risco natural para sofrer 

diferentes graus de perda ou quantidade de dano, dependendo de suas fraquezas 

sociais, econômicas, culturais e políticas específicas. A vulnerabilidade total é uma 

função dos tipos individuais de vulnerabilidade presentes em uma determinada área. 

Essa vulnerabilidade determina a magnitude do desastre, o nível de resiliência e o 

processo de recuperação (ALCÁNTARA-AYALA, 2002, p.119). 

 

Segundo Nascimento e Dominguez (2009), a vulnerabilidade é utilizada em 

diversos estudos conforme os objetivos das pesquisas. Nisso, Tagliani (2002) enfatizou sobre 

vulnerabilidade ambiental para conceber a maior ou menor susceptibilidade de um ambiente 

estar submetido a um impacto potencial mediante o seu uso.  A vulnerabilidade também vem 

sendo utilizada para o balizamento de futuras instalações de atividades econômicas de modo a 

analisar a capacidade de suporte dos ambientes. 

Wisner et al., (2004) afirmam que a vulnerabilidade está condicionada a existência 

de causas básicas que implicam em pressões dinâmicas ao sistema e que acabam provocando 

condições inseguras a sociedade. Eles relacionam vulnerabilidade a riscos naturais, onde esta 

se refere às características de uma pessoa ou grupo e a sua capacidade de antecipar, enfrentar, 

resistir e recuperar-se do impacto de um perigo natural. Envolve uma combinação de fatores 

que determinam o grau em que a vida de alguém, bens e outros são colocados em risco por 

um sistema discreto ou uma série de eventos na natureza e na sociedade. 

Vulnerabilidade também é definida conforme a United Nations Development 

Program (UNDP, 2004) como a condição humana ou processo resultante de fatores físicos, 

sociais, econômicos e ambientais, que determinam a probabilidade e a escala de danos 

provocados pelo impacto de um determinado perigo. Afirma assim, que a mesma é tida como 

algo não natural que engloba diversos fatores de cunho social, econômica, cultural e 

ambiental de apropriação do espaço pelo ser humano e os efeitos negativos. 

Nos últimos anos, segundo Mota e Valadares (2011) foram realizados trabalhos 

baseados no conceito de ecodinâmica com o intuito de desenvolver uma metodologia para a 

geração de cartas que dividam uma região em classes de maior ou menor vulnerabilidade aos 

processos de degradação do solo, utilizando, para isso, dados de geologia, geomorfologia, 

pedologia, fitogeografia e clima. 

Sendo assim, o objetivo em seu trabalho foi gerar um mapa de vulnerabilidade à 

degradação dos solos na bacia do rio Acaraú - CE, no intuito de prover uma base sintética 

apropriada para a tomada de decisão e a gestão territorial (MOTA; VALADARES, 2011). 

Quando se trata de estudos sobre vulnerabilidade na região semiárida, a maioria 

dos trabalhos tem como foco a questão das condições climáticas dessa região e sua reação 
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diante das possíveis mudanças climáticas. Como é o caso de Marengo (2008) que apresenta 

em seu estudo as análises sobre vulnerabilidade do semiárido, estando relacionadas aos 

impactos decorrentes da mudança climática, e sugere áreas potencialmente vulneráveis à 

mudança de clima, bem como prováveis ações de adaptação e mitigação dessa região do 

Nordeste. 

Já Santos (2010) apresenta em seu estudo uma avaliação das vulnerabilidades 

socioambientais na região semiárida da Bahia, Brasil. Neste, a autora ressalta que as 

mudanças climáticas acarretariam prejuízos na economia e bem estar da população residente 

nessa região, especialmente na agricultura de subsistência, pois esta seria diretamente afetada 

pelas condições de seca com severidade ainda mais notória. 

Alguns autores associam vulnerabilidade ao conceito de risco, cuja definição se 

deve a percepção do perigo, da catástrofe possível. O risco existe apenas se estiver 

relacionado a um indivíduo e a um grupo social ou profissional, uma comunidade, ou uma 

sociedade que o apreende por meio de representações mentais e com ele convive por meio de 

práticas específicas, por isso é tido como objeto social. Ou seja, não há risco sem uma 

população ou indivíduo que o perceba e que poderia sofrer seus efeitos. O risco, portanto, é 

uma tradução de uma ameaça, de um perigo para aquele que está sujeito a ele e o perceba 

como tal (VEYRET, 2007).  

Conforme Santos (2007), em se tratando de desastres ambientais - que pode - se 

afirmar ser este a materialização do risco - no Brasil, destaca a base de dados internacional 

sobre desastres da Universidade Católica de Louvain na Bélgica, cujas pesquisas afirmam que 

entre 2000 e 2007 mais de 1,5 milhões de pessoas foram afetadas por algum tipo de desastre 

natural no país. Os dados mostram ainda que, neste mesmo período, ocorreram cerca de 36 

grandes episódios de enchentes, secas, deslizamentos de terra e prejuízos econômicos 

provenientes desses eventos. 

Santos (2007) expõe que essas informações permitem concluir que no Brasil 

existe uma relação estreita entre o aumento da degradação ambiental, a intensidade dos 

impactos dos desastres e o aumento da vulnerabilidade humana. Santos (2007, p.11) afirma 

então que “a degradação ambiental aumenta a possibilidade de ocorrência de perigos naturais 

e, frequentemente, ocorre à possibilidade do perigo se transformar em uma situação 

previsível” provocando danos consideráveis às pessoas. 

Por aversão aos perigos percebidos, mal aceitos (terremotos, inundações...) no 

passado como sendo eles gerados exclusivamente pela natureza, o risco nos dias de hoje 
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supõe uma ação antrópica, voluntária ou não, partindo desde a instalação de grandes 

complexos industriais ou nucleares até a criação e uso dos transgênicos (VEYRET, 2007). 

No Brasil, os desastres naturais mais comuns são as enchentes, a seca, a erosão e 

os deslizamentos de terra que, por sua vez, são responsáveis por grande número de óbitos e 

perdas materiais todos os anos (SANTOS, 2007). 

Vulnerabilidade é definida como sendo a magnitude do impacto previsível de algo 

sobre os alvos. Ela mede “os impactos danosos do acontecimento sobre os alvos afetados” 

conforme o dictionnaire de I’ environnement (1991). Ou seja, se mede por meio da avaliação 

dos danos potencias que podem afetar um alvo, como um patrimônio construído ou uma 

população.  

O conceito de vulnerabilidade envolve magnitudes variáveis: algumas pessoas 

experimentam níveis mais altos do que outros (WISNER et al, 2004). A vulnerabilidade diz 

respeito, portanto, às perdas possíveis e permite, por exemplo, demonstrar a capacidade de 

resistência das construções perante o fenômeno físico ou de processos como explosão ou 

incêndio na esfera industrial. E, portanto, a vulnerabilidade pode ser humana, socioeconômica 

e ambiental (VEYRET, 2007). 

Dauphiné (2001 p. 38) apud Veyret (2007) considera que a vulnerabilidade 

“exprime o grau das consequências previsíveis geradas por um fenômeno natural e que podem 

afetar o alvo”. 

Os fatores que permitem estimar a vulnerabilidade são inúmeros. Com isso, eles 

devem ser classificados segundo sua relevância, numa escala escolhida cuidadosamente, 

segundo os sítios analisados e a precisão dos dados disponíveis. Em seguida, eles podem ser 

ponderados a fim de que seja obtido um valor de vulnerabilidade por unidade de superfície 

definida (VEYRET, 2007). 

Se fosse possível observar e medir as relações entre os aspectos de um meio, 

eventos induzidos e efeitos adversos estarão, então, medindo a vulnerabilidade ambiental de 

uma área. Para entender vulnerabilidade, devem-se considerar duas outras questões que o 

autor destaca: a persistência, definida como a medida do quanto um sistema, quando 

perturbado, se afasta do seu equilíbrio ou estabilidade sem que isso acarrete mudanças em seu 

estado. E, a resiliência, a qual significa a capacidade de um sistema tornar a seu estado de 

equilíbrio (SANTOS, 2007). 

Soares (2016), ao analisar a dinâmica ambiental das Sub-Bacias Hidrográficas 

(SBHs) inseridas no Baixo Curso do Rio Itapecuru, Estado do Maranhão, para fins de 

planejamento ambiental, afirma que a ausência de ações socioambientais pautadas no 
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planejamento ambiental integrado nestas SBHs, associado ao crescimento demográfico e a 

ampliação das atividades econômicas, geram riscos aos recursos naturais e podem degradar os 

ecossistemas associados, ampliando a possibilidade de surgimento de áreas de vulnerabilidade 

e de conflitos socioambientais.  

 

2.4 Qualidade da água e a importância do Planejamento e da Gestão Ambiental  

 

Diversos fatores, no que se refere às formas de uso e cobertura do solo, acabam 

por comprometer a qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, a curto ou a 

longo prazo, dependendo da atividade desenvolvida na região. 

A compreensão sobre a qualidade dos recursos hídricos por meio das bacias 

hidrográficas torna-se um fator essencial ao se analisar o grau de vulnerabilidade 

socioambiental das mesmas, pois possibilita entender sua dinâmica como um todo. E, uma das 

formas de se conhecer a qualidade da água é realizando o diagnóstico temporal e espacial. 

Com isso, obtém-se também informações necessárias ao correto planejamento e 

gerenciamento das ações quando há necessidade de intervenção e recuperação dos recursos 

hídricos dando condições a sustentabilidade dos sistemas ambientais (VALLE Jr et al.,2013). 

Diversas são as razões que levam a diminuição da disponibilidade hídrica de 

qualidade. As formas de uso e cobertura sem o devido planejamento podem acarretar a 

poluição do ambiente que pode comprometer a qualidade da água. A agricultura, a mineração, 

o turismo, são alguns exemplos de atividades antrópicas possíveis causadoras de degradação 

ambiental (VALLE Jr et al.,2013). 

Tendo como foco a qualidade dos recursos hídricos de uma bacia, uma vez que 

estes tendem a refletir a qualidade ambiental da unidade de analise, é conveniente destacar 

que a interferência humana quer de uma forma concentrada, como na geração de despejos 

domésticos ou industriais, quer de uma forma dispersa, como na aplicação de defensivos 

agrícolas, contribui na introdução de compostos na água que, consequentemente afeta a sua 

qualidade. Logo, a forma como o ser humano usa e ocupa o solo, permite uma influência 

direta na qualidade da água (VON SPERLING, 2007).  

Von Sperling (2007) afirma que qualidade da água, está diretamente relacionada 

ao resultado de fenômenos naturais e da atuação humana. Pode–se afirmar que a qualidade de 

uma determinada água está em função das condições naturais e do uso e ocupação do solo na 

bacia hidrográfica.  
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Então, mesmo uma bacia hidrográfica preservada nas suas condições naturais, a 

qualidade das águas é afetada pelo escoamento ou infiltração com as partículas, substancias e 

impurezas no solo. 

Vários são os componentes presentes na água que podem alterar seu grau de 

pureza. Eles podem ser retratados de maneira ampla e simplificada no que se refere as suas 

características físicas, químicas e biológicas as quais podem ser traduzidas na forma de 

parâmetros de qualidade da água (VON SPERLING, 2007).  

Para a caracterização geral, Von Sperling (2007) propõe a seguinte estrutura de 

escolha dos parâmetros: 

 Parâmetros de caracterização genérica da água: temperatura, pH, cor, turbidez; 

 Parâmetros para caracterização do grau de mineralização da água: alcalinidade, 

dureza, condutividade, sólidos totais dissolvidos; 

 Para o grau de oxigenação e da poluição orgânica da água: oxigênio dissolvido, 

demanda bioquímica de oxigênio, demanda química de oxigênio; 

 Presença de sólidos na água: sólidos em suspensão, sólidos sedimentáveis, sólidos 

totais; 

 Presença de nutrientes na água: ortofosfato, fosfato total, nitrogênio orgânico, 

nitrogênio amoniacal, nitrito, nitrato; 

 Presença de sais: sulfatos, cloretos, fluoretos; 

 Presença de elementos (traço e eventuais contaminantes): óleos e graxas, cianetos, 

fenóis, alumínio, arsênio, chumbo, ferro, magnésio, mercúrio, potássio, sódio, 

zinco, etc. 

 Parâmetros de caracterização da comunidade biológica: zooplancton, fitoplancton, 

clorofila A etc. 

De todos os elementos, alguns são importantes destacar, tanto em termos de 

caracterização quanto pelas causas e consequências de suas alterações naturais ou 

antropogênicas (VON SPERLING, 2007). Quanto aos parâmetros físicos e físico-químicos 

pode ser destacado o seguinte:  

 

a) Oxigênio dissolvido 

 

O oxigênio dissolvido (OD) é de essencial importância para os organismos 

aeróbicos. Durante a consolidação da matéria orgânica. As bactérias usam o oxigênio em seus 
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processos respiratórios, podendo causar uma redução da sua concentração no meio. 

Dependendo da intensidade desse processo pode haver a mortandade de diversas espécies 

aquáticas, inclusive dos peixes. O OD é tido como o principal parâmetro de caracterização 

dos efeitos da poluição das águas por despejos orgânicos (VON SPERLING, 2007). 

As águas poluídas por esgotos se apresentam com baixa concentração de oxigênio 

dissolvido, pois, o mesmo é consumido no processo de decomposição da matéria orgânica. 

Em contrapartida, as águas limpas apresentam concentrações de oxigênio dissolvido mais 

elevadas, geralmente superiores a 5mg/L, exceto se houverem condições naturais que 

provoquem baixos valores deste parâmetro (ANA, 2015). 

Em se tratando dos corpos d’água, a solubilidade do OD varia com a altitude e a 

temperatura. Ao nível do mar, na temperatura de 200 C, a concentração de saturação é igual a 

9,2mg/l. E, valores superiores à saturação são indicativos da presença de algas. Valores 

inferiores, no entanto, são indicativos da presença de matéria orgânica. Com OD em torno de 

4-5 mg/l, morrem os peixes mais exigentes, porém algumas espécies de peixes conseguem 

sobreviver a concentrações de até 2mg/l. Já com OD igual a 0mg/l, tem-se, portanto, 

condições de anaerobiose (VON SPERLING, 2007). 

 

b) Nitrogênio 

 

Dentro do ciclo do nitrogênio na biosfera, este se alterna entre várias formas e 

estados de oxidação. O nitrogênio, no meio aquático, pode ser encontrado nas formas de 

Nitrogênio Molecular (N2), Amônia (NH3 e NH4
+), Nitrato (NO3

-), dentre outras. Sua origem 

natural provém de proteínas e vários outros compostos biológicos, bem como nitrogênio de 

composição celular de microrganismos. Entretanto, sua origem antropogênica advém dos 

despejos domésticos, industriais, de excrementos de animais e de fertilizantes (VON 

SPERLING, 2007). 

A amônia e o nitrito na água são indicadores de poluição, com isso, altas 

concentrações desses componentes podem acarretar a eutrofização do sistema aquático, que 

pode causar assim o aparecimento excessivo de plantas aquáticas (GOMES, 2003). 

Na forma de nitrato, o nitrogênio está associado a doenças como a 

metahemoglobinemia que é considerada letal para as crianças. Os nitratos são tóxicos aos 

seres humanos, quando em altas concentrações, por exemplo, em lagos e represas, além de 

doenças, podem conduzir a um crescimento exagerado de algas, processo esse denominado 

eutrofização (VON SPERLING, 2007). 
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Segundo Piauí (2014), a lei Nº 5.165, de 17 de agosto de 2000, “Parágrafo Único - 

Considera-se poluição qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas das 

águas subterrâneas que possam ocasionar prejuízo à saúde, à segurança e ao bem-estar das 

populações, comprometer o seu uso para fins agropecuários, industriais, comerciais e 

recreativos e causar danos à fauna e à flora.” 

O nitrato, em águas subterrâneas, apresenta teores no intervalo de 0,1 a 10 mg/l. 

Acima disso, podem ser indicativos de contaminação por atividade antropogênica, seja por 

meio de esgotos, fossas, depósitos de lixo etc. Nesse caso, a contaminação pode elevar os 

valores de nitrato para até 1000 mg/l (VON SPERLING, 2007). Piauí (2014), na lei Nº 5.165, 

de 17 de agosto de 2000, em seu Art. 50 diz que para efeito desta, são consideradas águas 

subterrâneas as que ocorrem natural ou artificialmente no subsolo, de forma suscetível de 

extração e utilização. 

Em um corpo d’água, a determinação da forma do nitrogênio que predomina no 

local, pode fornecer informações sobre o estágio da poluição nesse ambiente, uma vez que, o 

nitrogênio ao se apresentar na forma orgânica ou de amônia denota uma poluição que é 

recente, enquanto que uma poluição mais remota está associada ao nitrogênio na forma de 

nitrato (VON SPERLING, 2007). 

 

c) Cloreto 

 

O íon cloreto em águas subterrâneas pode ter sido originado a partir de fontes 

como dissolução de sais e minerais, água marinha e fontes antropogênicas.  O cloreto está 

presente em todas as águas naturais, sendo o limite máximo de aceitação para o consumo 

humano de 250mg/l, conforme a portaria no 518 do Ministério da saúde de 25/03/2004. 

Segundo RAMEGE (2005), os poços contaminados por efluentes derivados de aterros 

sanitários, lixões e fossas sépticas possuem altas concentrações de cloreto. 

Em geral, as águas subterrâneas, possuem concentrações de cloreto inferiores a 

100mg/l. Teores de cloreto superiores a 300mg/l são considerados tóxicos para a maioria dos 

vegetais, inibindo seu crescimento. No caso dos seres humanos, altas taxas de cloreto podem 

causar hipertensão arterial, sendo que o valor de 250 mg/l é o limite considerado de 

potabilidade. Teores acima de 500mg/l tornam a água corrosiva para filtros de poços tubulares 

(RAMEGE, 2005).   
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d) Sulfato 

Quanto ao sulfato, este se origina da oxidação de minerais sulfetados presentes 

nas rochas, e da lixiviação de compostos sulfatados (HEM, 1985 apud RAMEGE, 2005). Os 

sulfatos são comumente encontrados em água natural, principalmente na água do mar na 

forma de sulfato de cálcio e de magnésio. Também pode acontecer em altas concentrações em 

diversas águas minerais por conta da oxidação de piritas e solubilização de depósitos de gesso 

(ALVES, 2016). 

Sua concentração típica em água de rio é inferior a 10 mg/L. Contudo, quando há 

o lançamento de efluentes industriais contendo ácido sulfúrico e a lixiviação do solo contendo 

fertilizantes como sulfato de amônio, esta concentração pode se elevar substancialmente 

conforme Alves (2016).  

Os sais de sulfato são, em sua maioria, moderadamente solúveis e muito solúveis 

e, em água doce, o sulfato de cálcio satura a 1500mg/l. Já nas águas subterrâneas estes se 

apresentam em quantidades inferiores a 100mg/l (HEM, 1985 apud RAMEGE, 2005). 

A ingestão de águas subterrâneas em excesso de sulfato (>400 mg/l) pode causar 

efeitos laxativos (HEM, 1985 apud RAMEGE, 2005). Águas com alta concentração de sulfato 

são incrustantes e podem provocar mau cheiro devido a sua redução a sulfeto por alguns tipos 

de bactérias (ALVES, 2016).  

O CONAMA (2005) regulamenta para água potável um valor máximo de 250 

mg/l. Acima desta concentração a água apresenta sabor desagradável, e, em níveis acima de 

600 mg/L, constituem um purgativo vigoroso. Como consequências fisiológicas resultantes da 

ingestão prosseguida de águas com altas concentrações em sulfato (>250 mg/L) estão a 

desidratação e irritação gastrointestinal, segundo Arruda et al (2012). 

 

e) Fosfato 

 

A concentração de fosfato, em águas naturais, é geralmente inferior a 0,5 mg/l. Os 

teores superiores a 1,0 mg/l indicam contaminação por fonte antropogênica, relacionada a 

despejos de efluentes contendo detergentes. Nas áreas rurais, os teores podem ser alterados 

pela aplicação de fertilizantes fosfatados, inseticidas e pesticidas (RAMEGE, 2005).   

A fonte primária de fósforo é o fosfato de cálcio, abundantes especialmente em 

rochas ígneas alcalinas e alguns depósitos sedimentares de origem orgânica. A decomposição 

de matéria orgânica deve ser a responsável pela entrada de HPO4
2- no ciclo geoquímico e nas 

águas subterrâneas (RAMEGE, 2005).  
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f) Condutividade  

 

A condutividade elétrica é uma medida da concentração total de sais dissolvidos 

presentes na água. Ela traz uma noção bastante interessante da salinidade total, que 

indiretamente sugere a origem e o grau de contaminação da água. Nesse caso, águas salobras 

exibem elevada condutividade e não são apropriadas para consumo humano. Já a água de 

baixa condutividade, menores que 200 μS/cm, indicam potabilidade por apresentarem 

concentrações baixas de sais dissolvidos (ALVES, 2016).  

Este é um parâmetro importante para diversas atividades industriais como a 

produção de vapor onde se deseja água de baixa condutividade de forma a evitar a formação 

de incrustações salinas em tubulações e caldeiras e a água para uso farmacêutico. O uso de 

água destilada ou desmineralizada de baixa condutividade não acarreta prejuízo significativo a 

alimentação humana, já que a maior parte dos sais minerais absorvidos pelo organismo vem 

dos outros tipos de alimentos. Tipicamente a água de um rio que apresenta condutividade < 

200 μS/cm apresenta bom potencial de capitação para abastecimento, pois a concentração de 

sais dissolvidos é da ordem de 100 mg/L (ppm) (ALVES, 2016). 

 

g) Temperatura 

 

Conforme Alves (2016), alterações de temperatura faz parte do regime climático 

normal. Sendo assim, os corpos de águas naturais apresentam variações sazonais e diurnas, 

bem como estratificação vertical. Nesse aspecto, a temperatura superficial sofre influência da 

latitude, altitude, estação do ano, período do dia, taxa de fluxo e profundidade.  

A importância de se analisar a temperatura nos corpos d’água se deve às 

consequências de que sua alteração pode acarretar ao ambiente. A elevação de temperatura 

por ações antropogênicas pode ocorrer, por exemplo, por meio de despejos de águas de torres 

de resfriamento ou despejos industriais. Com o aumento da temperatura, elevam-se também 

as taxas de reações físicas, químicas e biológicas, as taxas de transferência de gases e causa a 

diminuição da solubilidade dos mesmos (VON SPERLING, 2007). 

A temperatura desempenha um papel principal de controle no meio aquático 

(TUNDISI; TUNDISI, 2008). De modo geral, à medida que a temperatura aumenta, de 0 a 

30°C, sua viscosidade, tensão superficial, compressibilidade, calor específico, constante de 

ionização e calor latente de vaporização diminuem, enquanto que a condutividade elétrica e 

térmica, a pressão de vapor, a solubilidade de sais sofrem aumento. Assim também, 
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organismos aquáticos possuem limites de tolerância térmica superior e inferior, que influem 

em seu crescimento, na migração, e também na desova e incubação do ovo (ALVES, 2016). 

 

h) Potencial Hidrogenionico (pH) 

 

O pH representa a concentração de íons de hidrogênio H+ dando uma indicação 

sobre a condição de acidez, neutralidade ou alcalinidade da água. A faixa de pH é de 0 a 14. 

Mas a Resolução CONAMA 357/2005 (BRASIL, 2005) estabelece que para a proteção da 

vida aquática o pH deve estar entre 6 e 9. 

Sua alteração por meio antropogênico provém de despejos industriais ou 

domésticos. De modo geral, não tem implicação em termos de saúde pública, é importante em 

diversas etapas de tratamento de água. Contudo, valores de pH afastados da neutralidade 

podem afetar a vida aquática e os microrganismos responsáveis pelo tratamento biológico dos 

esgotos. (VON SPERLING, 2007).  

Essa escala do pHmetro não é linear e sim uma escala logarítmica. Por isso, um 

aumento no valor do pH de 6 para 7 não equivale apenas a um ponto, mas um aumento de 10 

vezes. Assim, ponderando a influência do pH na absorção de nutrientes pelas plantas, por 

exemplo, esse aumento aparentemente pequeno faz muita diferença no desenvolvimento das 

mesmas (ALVES, 2016).  

Em termos de corpos d’água, valores elevados de pH podem indicar a proliferação 

de algas, consequentemente, os valores altos e baixos apontam a presença de efluentes 

industriais (VON SPERLING, 2007). 

 

i) Sólidos Totais Dissolvidos (STD) 

 

Os sólidos totais são calculados como peso total dos constituintes minerais 

presentes na água por unidade de volume. Conforme a classificação da Companhia Ambiental 

do Estado de São Paulo - CETESB, águas com concentrações elevadas de minerais 

dissolvidos são impróprias para determinados usos. E, com menos de 500 mg/l é tida como 

satisfatória para todos os usos. Caso apresente-se com mais de 1.000 mg/l, isto significa que 

ela comporta minerais que atribuem sabor desagradável a água. Esta, em contato com 

minerais facilmente solúveis, certamente contem maior teor de STD (RAMEGE, 2005).   

Basicamente estes parâmetros são essenciais para a compreensão do assunto 

abordado. Ao estudar a qualidade da água se busca avaliar se as medidas de controle ou se os 
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cenários avaliados estão de acordo com a legislação ambiental imposta no país. No Brasil, a 

referida legislação é a resolução CONAMA n0. 357 de 2005. Ela foi responsável por 

classificar as águas do território nacional em categorias de águas doces, salobras e salinas. Em 

função dos usos previstos, há treze classes: águas doces- classe especial e 1 a 4; águas 

salobras – classe especial e 1 a 3; águas salinas – classe especial e 1 a 3. Neste arranjo, classe 

Especial diz respeito a usos nobres, e a classe 4, os menos nobres (VON SPERLING, 2007). 

Cada uma dessas classes corresponde uma qualidade a ser mantida no corpo 

d’água. Essa qualidade é expressa na forma de padrões através da resolução do CONAMA 

(2005) objetivando a preservação da qualidade nos corpos d’água. 

Conforme Von Sperling (2007), as legislações estaduais devem ser sempre 

consultadas, pois podem ser mais restritas ou mesmo incluir novos padrões não abrangidos na 

legislação federal. 

Para uma compreensão maior sobre a qualidade das águas e concentração de 

poluentes, podem ser adotados os chamados Índices de Qualidade das Águas (IQA), que 

retratam a qualidade das águas em um determinado ponto de monitoramento. Os índices 

podem ser compreendidos como notas que retratam condições as quais variam de “muito 

ruim” a “excelente”, ou que permitem inferências sobre alguns aspectos específicos sobre o 

curso d’água, tal como a biodiversidade e toxicidade. Existem vários índices de qualidade 

desenvolvidos por diferentes entidades e com objetivos distintos (VON SPERLING, 2007). 

Segundo ANA (2015), o Índice de Qualidade das Águas (IQA) foi criado em 

1970, nos Estados Unidos, pela National Sanitation Foundation. A partir de 1975, começou a 

ser usado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) e nas décadas 

seguintes, o IQA passou a ser adotado em outros Estados brasileiros. Hoje é o principal 

instrumento de avaliação e indicador da qualidade da água utilizado no país. 

O IQA foi desenvolvido com fim de avaliar a qualidade da água bruta visando seu 

uso para o abastecimento público, após tratamento. Os parâmetros, alguns já mencionados 

acima, são utilizados no cálculo do IQA e são, em sua maioria, indicadores de contaminação 

causada pelo lançamento de esgotos domésticos (ANA, 2015). 

Contudo, conforme ANA (2015), a avaliação da qualidade da água obtida pelo 

IQA apresenta algumas limitações, uma vez que este índice não analisa vários parâmetros 

importantes para o abastecimento público, tais como substâncias tóxicas (ex: metais pesados, 

pesticidas, compostos orgânicos), protozoários patogênicos e substâncias que interferem nas 

propriedades organolépticas da água. 
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A expansão urbana necessita estar acompanhada de medidas de controle e 

organização os quais devem existir no planejamento adequado. Nesse sentido, é viável 

considerar o valor do planejamento para a manutenção da qualidade do ambiente, sobretudo a 

qualidade das águas que passam pelo meio urbano, uma vez que estas tendem a sofrer maior 

interferência humana.  

Christofoletti (1980) coloca o planejamento como sendo a avaliação dos impactos 

das atividades humanas sobre o meio ambiente, delineando os processos a serem utilizados na 

elaboração de estudos de modo a contribuir para a implantação de ações que visam à 

prevenção da degradação dos recursos do meio físico.  

O termo planejamento abrange ampla gama de atividades. Ele envolve – se com 

programas de utilização dos sistemas ambientais, como elemento condicionante de planos e 

nas escalas espaciais do local, regional e nacional, ou de atividades setoriais como uso do solo 

urbano, do rural, execução de obras de engenharia e planejamento econômico. 

(CHRISTOFOLETTI, 1999). 

Sendo assim, planejamento é também a aplicação racional do conhecimento do 

homem ao processo e tomada de decisões para conseguir uma ótima utilização dos recursos a 

fim de obter o máximo de benefícios para a coletividade (SANTOS; NASCIMENTO, 1992). 

A falta de planejamento pode trazer complicações a nível ambiental, econômico e 

social conforme seja a atividade inserida no ambiente. Nesse caso, segundo Soares (2016), o 

planejamento integrado em bacias hidrográficas é uma das fundamentais estratégias de 

gerenciamento ambiental desta unidade de análise.  

Para Soares (2016), seu emprego deve ser pautado na compreensão de um 

conjunto de indicadores de diferentes áreas temáticas, que possibilitam a avaliação sistêmica 

da dinâmica dos componentes ambientais de sua área de abrangência. Sendo assim, busca, de 

maneira conectada, reduzir conflitos socioambientais e indicar ações de recuperação, 

preservação, conservação e manejo dos ecossistemas naturais, visando a melhoria da 

qualidade de vida da coletividade. 

Nesse sentido, compreender os fatores que são necessários ao correto 

planejamento e ordenamento nas bacias hidrográficas no semiárido nordestino, tendo por base 

o conhecimento dos problemas ambientais resultantes das formas de intervenção são 

ferramentas essenciais para a gestão atuante nesta unidade de estudo. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

A área será analisada sob uma perspectiva dimensional, em escala de 1: 400.000, 

devido à grande extensão da área de estudo. Nesta pesquisa, propôs-se aplicar uma 

metodologia cuja origem se deu a partir do procedimento metodológico da pesquisa 

desenvolvida por Carvalho (2011) que fora aplicado na bacia do rio Apodi - Mossoró (RN) 

para análise dos sistemas ambientais com fins de planejamento ambiental por meio da criação 

de indicadores gerando índices.  

Porém, para sua aplicabilidade no estudo da BHSN realizou-se adaptações 

necessárias e a inserção de índices tomando por base outros procedimentos e técnicas que 

atendessem as peculiaridades da pesquisa e da área de estudo formulando assim uma nova 

proposta metodológica a ser utilizada na análise da BHSN, uma vez que esta apresenta 

características diferentes daquela analisada por Carvalho (2011).  

 

3.1 Levantamentos Bibliográfico e Cartográfico 

 

Realizaram-se levantamentos bibliográficos sobre a temática e o território 

pesquisado. Neste aspecto foram consultados os dados obtidos no estudo realizado por 

Santiago (2014) em que, por meio do diagnostico físico conservacionista – DFC da bacia, 

foram obtidos os níveis de degradação/ conservação da BHSN e para tanto, dados 

cartográficos e bibliográficos da área foram aproveitados e atualizados para este estudo. 

Foram abordados conceitos referentes a sistemas ambientais e aplicabilidade no 

estudo a partir de bacias hidrográficas, ecodinâmica, a bacia hidrográfica sendo considerada 

unidade integrada de análise, bem como aporte teórico relacionado a qualidade ambiental.  

Foram coletados também materiais geocartográficos (mapas, imagens de satélite) 

que permitiram o desenvolvimento da proposta. Para tanto, foram consultadas instituições, 

como: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Ministério do Meio Ambiente 

(MMA), Serviço Geológico do Brasil (CPRM), Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), 

Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMAR-PI), Centro de Pesquisas Sociais 

e Econômicas do Piauí (CEPRO); Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA) e prefeituras da área em foco.  

Foram cogentes a utilização de dados secundários como o do censo realizado pelo 

IBGE no ano de 2010, o censo agropecuário 2007, a pesquisa de saneamento básico dos 

municípios, documentos como artigos, dissertações, trabalhos técnicos produzidos da área de 



62 

 

 

estudo, dentre outros encontrados diretamente nas secretarias e prefeituras dos municípios 

inseridos na bacia do rio São Nicolau. 

 

3.2 Técnicas de Geoprocessamento  

 

Os dados cartográficos adquiridos (formato digital) nos sites do INPE, CPRM e 

IBGE foram utilizados para a elaboração dos mapas temáticos:  

 Plano de Informação (PI) contendo a malha viária dos municípios brasileiros, 

em formato shapefile, referente ao ano 2010 (IBGE, 2014);  

 Base de dados do IBGE (2014); 

 Base de dados da CPRM (2006). 

 Utilizou-se de imagens Shuttle Radar Topography Mission - SRTM (2009) 

cartas: SB-24-Y-A; SB-24-V-C e SB-23-X-D, as quais foram trabalhadas no programa Arcgis 

10.1, e estão disponíveis no site da EMBRAPA Brasil em relevos no link 

https://www.cnpm.embrapa.br/projetos/relevobr/pi/hth3/pi04_03.htm. 

No programa Embrapa Monitoramento por Satélite existe uma nova série de 

imagens do Brasil com detalhes do relevo e da topografia que foram gerados a partir de dados 

de radar, obtidos de sensores a bordo do ônibus espacial Endeavour, no projeto SRTM uma 

parceria das agências espaciais dos Estados Unidos (NASA e NIMA), Alemanha (DLR) e 

Itália (ASI) (MIRANDA, 2005).  

 Também foram obtidos dados de imagens do Satélite ALOS (sensor Avnir-2) 

que oferece o Modelo Digital de Elevação (MDE) e podem ser baixadas pelo site do IBGE 

nas cenas 965, 966, 967, 1042, 1043 e 1044. São imagens de 2014 com 10 m de resolução 

espacial. Estão disponíveis em: geoftp.ibge.gov.br 

 Imagem SRTM Topodata com resolução espacial de 30 metros (INPE, 2009);  

Para localização da área de estudo foram usadas imagens Shuttle Radar 

Topography Mission - SRTM (2010) cedidas no site da Embrapa - Brasil em Relevos, as 

imagens foram tratadas no programa Arcgis 10.1 onde se extraiu primeiramente a drenagem e, 

em seguida, com o uso da ferramenta clip fez – se o recorte e delimitou-se a área da bacia do 

rio São Nicolau com resolução de 30 m. Este software também foi essencial na confecção dos 

outros mapas temáticos e no cruzamento entre eles de acordo com os objetivos da pesquisa. 

Para extração de informações a respeito da geologia e geomorfologia, foram 

utilizadas como base as imagens de 2014 do Satélite ALOS (sensor Avnir-2) - (IBGE, 2014), 

https://www.cnpm.embrapa.br/projetos/relevobr/pi/hth3/pi04_03.htm
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e imagens SRTM topodata (INPE, 2009) para confecção do mapa de geomorfologia. E, para o 

mapa de geologia, tiveram-se como base cartográfica os shapes de geologia disponíveis no 

site da CPRM (2006).  

A análise do uso e cobertura do solo da bacia foi possível por meio da 

interpretação de imagens de 2014 do satélite ALOS (sensor Avnir-2) e associado aos dados 

coletados em campo constituindo o mapa de uso e cobertura supervisionado da bacia.   

Para o uso e cobertura do solo foi tomado como base o Manual de uso da terra do 

IBGE (2006) o qual apresenta três níveis hierárquicos que podem se desdobrar para níveis de 

detalhamento menores conforme seja a escala de trabalho. Com isso, para a BHSN foram 

elencados os níveis e a partir das classes de nível I, àquelas a serem identificadas no mapa de 

uso e cobertura do solo da referida bacia (quadro 01):  

 

Quadro 01: Classificação do IBGE (2006) e classes para mapa de uso e cobertura da BHSN- PI. 

1- Áreas antrópicas  

 

2- Áreas de vegetação 

natural 

3- Água 

Não agrícolas- na qual estão 

associados todos os tipos de uso da 

terra de natureza não agrícola, ou seja, 

áreas urbanizadas, industriais, 

comerciais, redes de comunicação e 

áreas de extração mineral.  

Agrícolas- incluem todas as terras 

cultivadas, caracterizadas pelo 

delineamento de áreas cultivadas ou 

em descanso, podendo compreender 

também as áreas alagadas.  

Compreendendo um 

conjunto de estruturas 

florestal e campestre, 

abrangendo florestas e 

campos originais 

(primários). 

Que incluem todas as 

classes de águas interior e 

costeira, como rios, riachos, 

canais e outros corpos 

d’água lineares, lagos 

naturais regulados e 

reservatórios artificiais, 

além das lagoas costeiras ou 

lagunas, estuários e baías.  

 

 

Classes de Uso e Cobertura da BHSN 

Cobertura vegetal  Uso 

Vegetação Arbórea  Extrativismo vegetal/ áreas de conservação 

Vegetação Arbustiva Extrativismo vegetal/ áreas de conservação 

Vegetação Herbácea - arbustiva Pecuária, caprinocultura e agricultura de 

subsistência. 

Vegetação Antrópica 1  Cultivos temporários 

Vegetação Antrópica 2  Cultivos permanentes  

Vegetação Herbácea Pecuária 

Fonte: Santiago (org.). 

 

Foram utilizadas também imagens do Google Earth obtidas no ano de 2002 e 

2003 para a obtenção de maiores informações sobre a área, inclusive para a compreensão 
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desta nas atividades de campo. Os mapas gerados apresentam informações na escala de 

1:400.000 devido a extensão da área de estudo. 

Todas as informações cartográficas foram preparadas e executadas as etapas de 

extração de dados das imagens e materiais coletados em ambiente de geoprocessamento, com 

geração de um banco de dados digital por meio do software Arcgis versão 10.1 na projeção 

Universal Transversa de Mercator (UTM), fusos 23 e 24S e modelos da Terra em Datum 

SIRGAS 2000 no qual também foram definidos os demais parâmetros cartográficos.  

Técnicas de sensoriamento remoto foram primordiais na elaboração dos mapas 

temáticos. A área de estudo está delimitada entre as coordenadas planas: 400 00’00’’ e 420 

50’00’’ sentido Leste- oeste e 5 0 24’ 00’’ e 6 0 24’ 00’’ sentido Norte - sul.  

O geoprocessamento, a partir de técnicas de sensoriamento remoto e 

fotointerpretação de imagens destaca-se nesse sentido como um procedimento bastante útil na 

análise ambiental em bacias, além de gerar, em curto espaço de tempo, quantidade 

significativa de informações (SANTIAGO, 2014). O uso de geotecnologias foi imprescindível 

em todas as etapas do estudo, bem como na construção dos mapas temáticos. 

 

3.3 Trabalhos de campo 

 

As visitas de campo foram necessárias para fins de constatação e acréscimo de 

informações. Assim sendo, os trabalhos se basearam em observações de aspectos 

fisicoambientais tendo como base uma matriz de campo (apêndice A). Na ocasião também 

foram realizadas coleta de água para análise laboratorial e documental.  

As visitas ocorreram no período de setembro e novembro de 2016, período 

caracterizado pela seca na região. E, em seguida, realizou-se no período chuvoso no mês de 

março do ano de 2017.  Naquele momento foram coletadas amostras de água dos poços e 

mananciais de grande importância para o abastecimento e uso pela população e para as 

diversas atividades, de modo a determinar a qualidade da água para o fim a que ela se destina.  

Teve-se suporte dos seguintes mapas: localização da área da bacia, mapa 

rodoviário, localização dos poços, geologia, geomorfologia, declividade, erosividade e mapa 

de uso e cobertura da bacia. 

Também foram realizados registros fotográficos dos dados verificados e das 

técnicas e procedimentos adotados. Além de demarcar as coordenadas geográficas dos pontos 

analisados por meio de GPS. O equipamento utilizado para este fim foi o GPSMAP 60CSx. 

Ele foi muito importante no decorrer da pesquisa, por conter um receptor de alta sensibilidade 
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e incorporar várias funcionalidades que permitem a localização em áreas de dificil acesso do 

sinal, como é o caso de alguns pontos incluidos nos limites da bacia do rio São Nicolau. 

Foram visitadas as sedes municipais de Assunção do Piauí e Santa Cruz dos 

Milagres. Distritos como Baixa Verde, Mata Escura, Brejo da Onça, dentre outros. Foram 

visitadas também as principais comunidades e localidades como: Frozinha, Centro do Meio, 

Coqueiro, Jenipapeiro, Comunidade Sao Nicolau, e outras.   

 

3.3.1 Triagem dos poços e mananciais presentes na bacia  

 

Tendo em vista que a abundância de água não faz parte da realidade da BHSN e 

que esta se encontra acessível, em boa parte, por meio de poços, foi pertinente a análise das 

fontes d’água disponíveis para a maioria da população residente na área da bacia. O que de 

fato, vem complementar a análise da qualidade/vulnerabilidade da bacia juntamente com o 

levantamento geoambiental. 

Amostras de água, tanto superficial quanto subterrânea, foram colhidas 

totalizando 16 amostras. Destas, 13 são provenientes de poços previamente identificados por 

meio do Sistema de Informações de Águas Subterrâneas – SIAGAS/CPRM (SGB), e as outras 

3 amostras restantes foram advindas de mananciais situados no baixo curso do rio São 

Nicolau. 

O SIAGAS foi desenvolvido pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM (SGB) e 

é composto por uma base de dados de poços, permanentemente atualizada e de módulos 

capazes de realizar consultas, pesquisas, extração e geração de relatórios (CPRM, 2016). 

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH, através da Moção No 038, 

de 7 de dezembro de 2006, recomendou a adoção do SIAGAS, pelos órgãos gestores 

estaduais, Secretarias dos Governos Estaduais, Agência Nacional de Águas - ANA e usuários 

dos recursos hídricos subterrâneos, como base nacional compartilhada para armazenagem, 

manuseio, intercâmbio e difusão de informações sobre águas subterrâneas (CPRM, 2016). 

Os poços, assim como os mananciais escolhidos para a análise da qualidade da 

água encontram-se distribuídos nos principais pontos da bacia e ainda tiveram como critério 

para a seleção estar entre aqueles de maior interesse e uso público (quadro 02). Cada ponto foi 

devidamente demarcado por meio de GPS map, bem como os demais pontos visitados na 

observação de campo.  

 

 

http://siagasweb.cprm.gov.br/layout/pdf/Mocao_038_CNRH.pdf
http://siagasweb.cprm.gov.br/layout/pdf/Mocao_038_CNRH.pdf
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Quadro 02: Localização dos poços e mananciais onde foram feitas as análises de água.  

No da 

coleta 

Local Profundidade 

 

Coordenadas 

1 Saco do Angico - São Miguel do Tapuio 455m 050 35’ 55” S 41013' 53,8” W 

2 Povoado Baixa Verde - Assunção do PI 532m 050 40’ 47” S 410 09’ 01” W 

3  Fazenda Santa Vitoria (Assunção do PI) 627m 050 45’ 25” S 410 04’ 39.4” W 

4 Praça central de Assunção do Piauí  488m 50 51’ 51.1” S 410 02’ 57.4” W 

5 Bairro Rodoviária (Assunção zona sul) 511m 50 52’ 22.9” S 410 02’ 48.2” W 

6 Bairro Viana (Assunção zona norte) 502m 50 51’ 27.7” S 410 02’ 53.8” W 

7 Localidade Coqueiro - São Miguel do 

Tapuio 

344m 50 42’ 42,2” S 410 19’ 19,5” W 

8 Localidade Morada Nova - São Miguel 347m 50 43’ 03,1” S 410 19’ 22,9” W 

9 Jenipapeiro - São Miguel  296m 50 44’ 47, 4” S 410 20’ 55” W 

10 Brejo da Onça - São Miguel 312m 50 53’ 36,1” S 410 22’ 3,1” W 

11 Povoado São Nicolau - São Miguel 243m 50 54’ 59” S 410 29’ 17.5” W 

12 Olho d’água/Praça de Santa Cruz dos 

Milagres 

123m 50 47’ 58.7” S 410 57’ 20.9” W 

13 Caixa d’água prox. a igreja em Santa 

Cruz 

173m 50 48’ 15,6” S 410 57’ 19.9” W  

14 Bebedouro ao lado da igreja Matriz em 

Santa Cruz 

- 50 47’ 14” S 410 57’ 18” W 

15 Rio São Nicolau Superficial 50 47’ 16,6” S 410 57’ 09” W 

16 Fonte Principal/ Santa Cruz 2,5 m 50 47’ 59” S 410 58’21” W 

Fonte: Santiago (2016), pesquisa direta. 

 

Os poços são de responsabilidade do Governo do Estado que foram 

implementados para o abastecimento d’água das famílias e de comunidades como Saco do 

Angico, povoados como São Nicolau, Baixa Verde, e localidades como Coqueiro, Morada 

Nova, Jenipapeiro, Brejo da Onça, além das sedes municipais dessa região do Estado, com 

destaque para Assunção do Piauí.  

Outros tiveram sua implementação por meio do Programa de Saúde e Saneamento 

Básico na Área Rural do Piauí (Prosar). A cidade de Santa Cruz dos Milagres é uma das sedes 

contempladas. Tanto ela, quanto Assunção do Piauí possuem suas sedes totalmente inseridas 

dentro do perímetro da bacia de São Nicolau e foram nelas onde houve maior número de 

pontos de coleta de água para a análise (figura 1). 
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Figura 1- localização geográfica dos poços analisados na Bacia Hidrográfica do rio São Nicolau 

Fonte: Santiago, 2018. 
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O Prosar é um dos modelos de gestão para o saneamento rural existentes no 

Brasil. No caso do Piauí, o Sistema Integrado de Saneamento Rural do Piauí (Sisar), é um 

programa através do qual, associações comunitárias são responsáveis pela administração dos 

sistemas de abastecimento d’água implantados nas localidades do domínio semiárido (PIAUI, 

2010a). 

O modelo de gestão Sisar-PI foi implementado no âmbito das ações do banco 

alemão KfW sob a execução da Secretaria de Estado da Saúde, através do Prosar. É 

considerado modelo de gestão exemplar na administração de sistemas de 

abastecimento de água e esgoto em comunidades rurais e sedes municipais de 

pequeno porte, a exemplo de Santa Cruz dos Milagres, Vera Mendes, Lagoa do 

Sítio, Aroeiras do Itaim e Tanque do Piauí (PIAUI, 2010a, pág. 1). 

 

O Sisar-PI administra mais de 6 mil ligações de água e cerca de 2.500 ligações de 

esgoto. É uma média de 30 sistemas de abastecimento d’água e esgotamento sanitário em 

comunidades rurais e pequenas sedes municipais que contemplam mais de 30 mil piauienses 

na região do Semiárido. Segundo o programa, as localidades beneficiadas são atendidas com 

água tratada 24 horas por dia e as fossas sépticas recebem limpeza a cada três anos. Nesse 

modelo de gestão, as associações comunitárias de cada localidade são responsáveis pela 

administração local (PIAUI, 2010a).  

Após a identificação, que também levou em consideração o acesso e a checagem 

em campo, foram feitas a observação do local e ocorrência de fenômenos que pudessem 

interferir na qualidade da água a ser analisada, bem como explicar o resultado das amostras 

consideradas.  

Para tanto, teve-se o auxílio de uma planilha específica para estes dados na qual 

constam os parâmetros da qualidade da água a serem analisados, referencias em termos de uso 

e ocupação nas proximidades do ambiente avaliado associado aos aspectos geoambientais e 

informações complementares que envolvem a bacia de um modo geral (apêndice B). 

 

3.3.1.1 Qualidade da água  

 

Para a análise físico-química da água dos poços e mananciais avaliou-se os 

seguintes parâmetros: pH, temperatura, nitrito (NH2-), amônia (NH3), sólidos totais 

dissolvidos (STD) - mg/l e em ppm/l, salinidade e níveis de Condutividade da água.  

Os pontos de coleta da bacia foram previamente escolhidos conforme sua 

importância para as comunidades e que abrangesse homogeneamente toda a espacialidade da 

bacia hidrográfica do rio São Nicolau. A análise das águas dos poços e mananciais ocorreu 
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primeiramente, no regime de seca na região do ano de 2016, especificamente nos meses de 

setembro e novembro. E, em seguida, realizou-se no período chuvoso no mês de março do 

ano de 2017.  

A coleta e análise nos dois períodos tiveram como objetivo observar o aspecto da 

água sob influência do período seco e chuvoso, visto que, no período chuvoso normalmente 

há maior probabilidade de fatores poluentes existirem no meio aquático. Também os 

problemas de saúde ficam mais evidentes e frequentes, podendo ser ou não intensificados por 

conta do consumo de água imprópria para tal fim.  

Em campo os parâmetros pH, a temperatura, a salinidade, os STD e a 

condutividade, foram mensurados utilizando um becker, um Medidor de Ph Digital (phmetro) 

e a sonda EC500, previamente calibrados com solução recomendada e água ideonizada. Todas 

as amostras foram feitas em duplicadas (figura 2). 

Figura 2- Coleta e análise da qualidade da água na BHSN 

 

Fonte: Santiago (2016), pesquisa direta. 

 

Com os devidos equipamentos, foram adotados os seguintes procedimentos na 

coleta e análise de água: 

As amostras de água coletadas dos poços e mananciais, tanto de forma direta 

quanto por meio de torneiras, dependendo do acesso à água nas diferentes localidades, foram 
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armazenadas em frascos apropriados, um volume cerca de 500 ml, e mantidas conservadas 

sob baixa temperatura para análise posterior, no caso dos parâmetros Amônia e Nitrito, 

também feitas em duplicadas. Nisso, foram necessários materiais como isopor, gelo, frascos, 

água destilada, dentre outros (Apêndice C).  

Para isso, foram utilizados kits de análise compostos de produtos químicos. Os 

kits destinados à análise dos parâmetros Nitrito (NO2-) e Amônia (NH3) foram provenientes 

do labcontest para testes em água doce. Cada kit contém 2 reagentes para a realização das 

análises. 

Para medição do pH foi utilizado o Medidor de Ph Digital (phmetro) Pocket –

sized ph meter. Esse equipamento detém uma escala de ph que mede a acidez da água numa 

escala de 0 a 14, resolução De 0,1 Ph, precisão: +/- 0,1 Ph, temperatura de trabalho de 0o a 

50°C.  

No que se trata da análise dos parâmetros: Temperatura, Salinidade, 

Condutividade, STD (mg/l) e STD (ppm), foi utilizada a sonda EC500: Medidor de 

Salinidade/TDS/Condutividade ExStik à prova d’água que, dentre outros recursos, apresenta 

as seguintes vantagens: 

 Mede cinco parâmetros, incluindo Condutividade, TDS, Salinidade, pH e 

Temperatura usando apenas um eletrodo. 

 Possui nove unidades de medida: pH, µS/cm, mS/cm, ppm, ppt, mg/L, g/L, °C, °F. 

 A condutividade ajustável para a proporção de TDS de 0,4 a 1,0;  

 proporção de salinidade fixa de 0,5. 

O aparelho é capaz de medir a condutividade elétrica da água da seguinte forma: a 

água conduz eletricidade, pois nela existem diversos íons dissolvidos, que possuem cargas 

elétricas. No entanto, nem toda a água conduz eletricidade, teoricamente. A água totalmente 

pura não possui esta propriedade, pois se está totalmente pura não deve haver qualquer tipo de 

íon nela dissolvido (ALVES, 2016).  

Mas, é praticamente impossível obter água totalmente pura. Por conta disso, é 

importante destacar que, quanto menos a água apresentar condutividade elétrica, mais pura ela 

será. Entretanto, é importante atentar para as normas e limites atribuídos à qualidade da água 

conforme a resolução do CONAMA n0 357/2005 (Conselho Nacional do Meio Ambiente), 

apresentada anteriormente.  

As análises de nitrito e amônia foram realizadas seguindo os procedimentos, a 

saber: 
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1- Para o teste de nitrito, se é colocado na proveta a quantidade de água a ser 

avaliada na altura indicada no recipiente, em seguida são adicionados duas gotas do reagente 

1, contendo ácido sulfanílico, ácido acético e água destilada em sua composição. Logo após, é 

adicionado o reagente 2 contendo alfa-naftilamina e álcool etílico.  

O resultado é apresentado após 10 minutos fazendo a leitura dos dados através da 

comparação da cor desenvolvida à escala de cores que determina os teores de nitrito presentes 

na água. Essa escala varia de 0,0 ppm (ideal) até 2,8 ppm (perigoso). 

2- Para o teste de amônia, faz-se o mesmo procedimento na proveta especifica do 

elemento e, em seguida, são adicionados oito gotas do reagente 1 contendo em sua 

composição fenol, nitropruciato de sódio, álcool isopropílico e água destilada. Agita-se e 

acrescenta quatro gotas do reagente 2 composto de hidróxido de sódio, hipoclorito de sódio e 

água destilada.  

Após três minutos a cor desenvolvida é comparada com a escala de cores 

apresentada que varia de 0 ppm a 6,50 ppm definindo a amônia total presente na amostra. 

Após essa etapa, se é feita a leitura da amônia toxica com base na tabela de teor de NH3 

relacionando-a ao pH e a temperatura detectada. 

A cada medição realizada, os equipamentos eram higienizados com água destilada 

e enxugados com lenço para não comprometer o resultado da amostra seguinte, conforme 

recomendação técnica.  

Todas as amostras foram analisadas e enquadradas na Resolução do CONAMA n0 

357/2005 para as classes 2 e 3. No caso da condutividade, esta teve como base os limites 

padrões da FUNASA, de modo a avaliar como se encontram as águas utilizadas na bacia do 

rio São Nicolau. As amostras de nitritos tiveram caráter qualitativo que apenas identifica a 

presença ou não de nitrito nas águas para uma avaliação de como se encontram as águas 

utilizadas na BHSN, com base nas leis vigentes de potabilidade.  

 

3.4 Análise dos Sistemas e Vulnerabilidade 

 

Para fins de análise integrada da bacia, propõe-se uma metodologia que envolva 

inúmeras interfaces conceituais e variáveis de análise, se referindo aos aspectos físicos 

naturais (geologia, geomorfologia, solos, vegetação, hidrografia, declividade e erosividade da 

chuva), e aos socioeconômicos (população, renda, agricultura e outras atividades).  
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A coleta de dados em questão baseia-se na proposta em que os sistemas espaciais 

complexos podem ser idealizados pela interrelação entre o sistema ambiental físico e o 

sistema socioeconômico (CHRISTOFOLETTI, 1999).  

Essa etapa tem como base a metodologia desenvolvida por Carvalho (2011) para 

análise dos sistemas ambientais com fins de planejamento ambiental. Com as adaptações, 

foram formulados os procedimentos metodológicos que atendessem as peculiaridades da área 

da bacia hidrográfica de São Nicolau. E, considerando a necessidade de informações sobre a 

qualidade ambiental da bacia, optou-se por trabalhar com a elaboração e manipulação de 

indicadores e índices multitemáticos. 

Na proposição de indicadores ambientais há uma ampla quantidade para serem 

trabalhados a níveis global, regional e local. Eles apontam uma preocupação ecológica para 

com os estudos de qualidade ambiental e projetos de planejamento visando a sustentabilidade 

(CHRISTOFOLETTI, 1999). 

Os indicadores sociais, conforme autor op.cit procuram avaliar o desenvolvimento 

e a qualidade de vida. Geralmente há especificações para as variáveis ligadas a educação, 

saúde, ao custo de vida, diversidade cultural, diferenças raciais, envolvimento da comunidade 

e questões relacionadas com a juventude e infância. Em contrapartida, a categoria de 

indicadores econômicos busca mensurar diversos enfoques da sociedade. Eles geralmente 

referem-se ao produto nacional bruto (PNB), aos estoques de mercado, a taxa de desemprego, 

nível de pobreza. 

 

3.4.1 Compartimentação dos sistemas ambientais da BHSN 

 

Os sistemas ambientais físicos foram compartimentados a partir das características 

geomorfológicas da área de estudo considerando ser mais eficiente a delimitação pelo relevo e 

as feições, concordando assim com diversos autores como: Rodriguez, Silva e Cavalcanti 

(2004), Carvalho (2011) e Souza, Santos e Oliveira (2012), os quais afirmam que para 

delimitação dos sistemas ambientais, a análise geomorfológica funciona como elemento de 

fundamental relevância, pois, os limites do relevo e as feições do modelado são mais 

facilmente identificados e passíveis de delimitação mais rigorosa e precisa. 

Além disso, deve-se reconhecer que a compartimentação geomorfológica é 

proveniente da herança da evolução geoambiental Tércio- Quaternária. Como tal, cada 

compartimento do relevo tende a apresentar padrões de drenagem superficial, tipos de solos e 
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características singulares quanto aos aspectos fito-fisionômicos. Consequentemente, os 

processos de ocupação também sofrem influência (SOUZA; SANTOS; OLIVEIRA, 2012). 

Com isso, dando ênfase a geomorfologia como atributo principal na divisão dos 

sistemas, bem como a interação com os outros componentes ambientais (geologia, recursos 

hídricos, solo, clima e vegetação), buscou-se a extração das informações necessárias. Com 

isso, as imagens disponíveis na CPRM, EMBRAPA, INPE e IBGE foram vetorizadas e 

trabalhadas com auxílio do software Arcgis 10.1. 

Sendo assim, a bacia foi dividida em seis grandes sistemas ambientais e, em 

seguida, foram formulados os indicadores necessários para a criação dos índices.  

 

 3.4.2  Construção de Indicadores do ambiente físico para formulação do IEA 

 

A base de informação para este estudo são os sistemas ambientais presentes na 

bacia hidrográfica do rio São Nicolau. 

 

- Capacidade de Suporte  

A ecodinâmica estuda a organização do espaço a fim de determinar como a ação 

humana influi na dinâmica natural (CARVALHO, 2011). Nesse sentido, Tricart (1977) expõe 

diferentes meios: estáveis, intergrades e meios fortemente instáveis.  

Tendo o aporte das características fisicoambientais da bacia foi verificado a 

capacidade de suporte de cada sistema ambiental fundamentando-se nos princípios da 

ecodinâmica e no método quantitativo de Crepani (2001) o qual faz definição de valores e o 

cruzamento deles para gerar atributos por meio de técnicas de geoprocessamento.  

Tendo como base os princípios da ecodinâmica podem-se estabelecer unidades 

morfodinâmicas em função do balanço entre a morfogênese e a pedogênese para avaliar o 

grau de estabilidade/vulnerabilidade. Nesta análise quando predomina a morfogênese, 

prevalecem os processos erosivos que são os modificadores das formas de relevo, e quando 

predomina a pedogênese ressalta-se os processos formadores de solos (CREPANI et al, 2001). 

Segundo Crepani et al., (2001), para se analisar uma unidade de paisagem natural 

é preciso conhecer sua gênese, seus componentes físicos, forma e estágio de evolução, assim 

como o tipo da cobertura vegetal que se desenvolve sobre ele. Conforme o autor, a geologia, a 

geomorfologia, pedologia e fitogeografia precisam ser integrados para que se tenha um retrato 

fiel do comportamento de cada unidade frente à sua ocupação. A climatologia também se 
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torna essencial no entendimento da região, a fim de que se preveja o seu comportamento 

frente às alterações impostas pelo processo de ocupação. 

Para definição deste parâmetro foi necessária a identificação da dinâmica 

resultante da relação entre os componentes ambientais (geológicas, as feições morfogenéticas, 

hidrográficas, distribuição dos solos, vegetação), por meio das imagens e mapas temáticos em 

cada sistema ambiental da bacia e o levantamento de campo para confirmação/contestação das 

informações de modo a correlacionar as categorias empregadas por Tricart (1977) e assim 

aplicar os princípios da ecodinâmica verificando o grau de estabilidade/vulnerabilidade dos 

sistemas.  

Também foi analisado o uso e cobertura em cada sistema por meio de pesquisa de 

gabinete, dados primários e dados secundários dos quais se gerou os produtos cartográficos 

temáticos. Posteriormente, fez-se a análise fisiológica da paisagem mediante a compreensão 

dos processos morfogenéticos e pedogenéticos conforme autor op.cit. e indicação da 

fragilidade do ambiente. 

A Capacidade de Suporte é diretamente proporcional a sua capacidade de 

resiliência e resistência frente às interferências antrópicas. Com isso, convencionou 

denominar que os meios instáveis são os detentores de capacidade de suporte baixa ao uso e 

ocupação, por acreditar que esse tipo de ambiente possui uma dinâmica ambiental muito 

intensa e sensível ao desmatamento. Por sua vez, os ambientes de transição são detentores de 

capacidade de suporte média a baixa. E os meios estáveis possuem capacidade de suporte alta 

onde a ação antrópica pode desenvolver níveis de exploração de forma sustentável 

(CARVALHO, 2011). 

O uso de SIGs, softwares, imagens de satélite e demais geotecnologias foram 

primordiais nessa etapa da pesquisa, por contribuir na análise integrada dos elementos e 

extração de informações quanto a capacidade de suporte em cada sistema ambiental da bacia. 

Para análise integrada dos elementos a metodologia de Crepani et al (2001) define 

um modelo onde se buscou a avaliação empírica do estágio de evolução morfodinâmica das 

Unidades Territoriais Básicas (UTBs), em que valores de estabilidade foram atribuídos às 

categorias morfodinâmicas (Tabela 1).  

Tabela 1 - Avaliação da Estabilidade das Categorias Morfodinâmicas 

 

Categoria morfodinâmica  Relação pedogênese/morfogênese Valor 

Estável  Prevalece a pedogênese 1,0 

Intermediária  Equilíbrio pedogênese/morfogênese 2,0 

Instável  Prevalece a morfogênese 3,0 
Fonte: Crepani et al, 2001. 
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A partir disso, formulou-se uma grande variedade de categorias morfodinâmicas 

constituindo uma escala de Vulnerabilidade das Unidades Territoriais Básicas (UTBs) de 21 

classes (quadro 3) distribuídas entre as situações onde há o predomínio dos processos de 

pedogênese (valores próximos de 1,0), situações intermediárias (valores ao redor de 2,0) e 

situações de predomínio dos processos de morfogênese (valores próximos de 3,0). 

 

 Quadro 3 - Escala de Vulnerabilidade das Unidades Territoriais Básicas. 

 

Fonte: Crepani et al (2001). 

Cada unidade territorial básica, segundo Crepani et al (2001), é composta pelos 

elementos geoambientais como Geologia, Geomorfologia, Vegetação, Clima e Solos.  Recebe 

um valor final resultante da média aritmética dos valores individuais para cada tema segundo 

uma equação empírica que representa a posição desta unidade dentro da escala de 

vulnerabilidade natural: 

V = (G + R + S +Vg + C) 

      5 

Onde: 

V = Vulnerabilidade 

G = vulnerabilidade para o tema Geologia 

R = vulnerabilidade para o tema Geomorfologia 

S = vulnerabilidade para o tema Solos 

Vg = vulnerabilidade para o tema Vegetação 

C = vulnerabilidade para o tema Clima 



76 

 

 

Nesse contexto, dentro da escala de vulnerabilidade as unidades que apresentarem 

estabilidade detêm valores mais próximos de 1,0. Já as unidades consideradas de transição, 

possuem valores próximos de 2,0 enquanto que as unidades consideradas instáveis 

apresentam valores mais próximos de 3,0. 

Ao atribuir os valores para cada unidade os dados foram calculados para cada 

tema com auxílio do software Arcgis 10.1 e conferidos pesos para cada unidade utilizada 

conforme quadro 4. Os pesos foram atribuídos com base no nível de importância aos 

processos de vulnerabilidade. 

Quadro 4- atribuição dos pesos a cada unidade conforme nível de importância aos processos de vulnerabilidade 

segundo Crepani et al, 2001. 

UNIDADE/VARIAVEL PESO (0-1) 

Uso e Cobertura  0,20 

Solo 0,25 

Geomorfologia 0,30 

Geologia 0,25 
Fonte: Santiago 2018. 

Após análise dos processos que influenciam no desenvolvimento da morfogênese 

e da Pedogênese, classificou-os em intervalos de cinco, sendo a capacidade de suporte, 

representada conforme Crepani et al (2001) descreve como níveis de vulnerabilidade de cada 

tema, expresso no quadro 5. 

 

Quadro 5- Classes temáticas de Vulnerabilidade para a BHSN 

Grau de Vulnerabilidade  Intervalo de Classe Cores das classes  

Vulnerável  2,7-3,0  

Moderadamente Vulnerável  2,3-2,6  

Medianamente Estável / vulnerável 1,8-2,2  

Moderadamente Estável  1,4-1,7  

Estável  1,0 -1,3  
Fonte: Santiago, 2018. 

Posteriormente, foi realizada a álgebra de mapas no mesmo programa. Com isso, 

obteve-se a capacidade de suporte em cada sistema ambiental da bacia conferindo as classes 

como mostra o quadro 6.  

      Quadro 06- Classificação da capacidade de suporte conforme Crepani et al (2001). 

Grau de Vulnerabilidade  

Crepani et al (2001) 
Intervalo de 

Classe  

CAPACIDADE DE SUPORTE 

                       Classificação 

Vulnerável  

 

2,7-3,0 Muito Baixa Instável 

Moderadamente Vulnerável  2,3-2,6 Baixa Instável 

Medianamente Estável / 

vulnerabilidade 

1,8-2,2 Media Transição 

Moderadamente Estável  1,4-1,7 ALTA Estável 
Fonte: Santiago, 2018. 
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Sendo os sistemas da bacia classificados em ambiente moderadamente estável 

(estável), Medianamente Estável/ vulnerabilidade (transição), Moderadamente Vulnerável 

(instáveis), e Vulnerável (instáveis), sendo possível analisar as áreas submetidas a pressões 

acima da capacidade sustentável dos recursos ambientais refletindo no equilíbrio dos 

sistemas. 

 

- Percentuais de Desmatamento 

 

A capacidade de suporte está relacionada, de modo particular, à cobertura vegetal. 

Isso porque a vegetação impede que impactos negativos no ambiente venham ocorrer e 

permite, dentre vários outros fatores, maior infiltração da água da chuva no terreno, 

diminuindo assim o escoamento superficial e consequentemente o transporte de sedimentos. 

Um solo exposto e sem vegetação apresenta-se mais vulnerável as intempéries que podem 

resultar na presença de processos erosivos, perda de grandes extensões de solos produtivos, 

assoreamento de rios, dentre outros.  

O desmatamento é detentor de forte influência no desequilíbrio e perda da 

qualidade ambiental. Com isso, o outro indicador a ser instituído na construção do índice 

ambiental da bacia são os níveis de cobertura vegetal da BHSN. 

A retirada da vegetação é uma das primeiras ações quando da utilização do 

ambiente para um determinado uso e ocupação, sendo também um dos principais problemas 

em bacias hidrográficas. A ausência de cobertura vegetal compromete o equilíbrio ambiental 

culminando com o surgimento de diversos impactos (CARVALHO, 2011).  

Os percentuais de desmatamento da BHSN foram calculados com base nas 

imagens de satélite do landsat 8 que permitiram visualizar o grau de cobertura vegetal da 

bacia e contabilizar as áreas desmatadas. Essas áreas, em seguida, foram convertidas em 

percentuais de desmatamento em cada sistema ambiental. 

 

3.4.2.1-Formulação do Índice de Estado do Ambiente (IEA) 

 

Estabelecendo um paralelo para formulação do índice, fez-se uma correlação entre 

os indicadores: Capacidade de Suporte dos sistemas ambientais e os percentuais de 

desmatamento, seguindo as etapas: 

1- Cálculo dos valores das áreas com diferentes níveis de capacidade de suporte 

por sistema da bacia e de desmatamento com auxílio de software Arcgis 10.1 e a extensão 
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spacial analysis tools. Em seguida, transformação desses valores em percentuais através do 

Microsoft Excel 2010.  

2- Criação de um mapa integrado com o resultado das análises de ambos os 

indicadores fornecendo a situação espacial da bacia nos diferentes sistemas ambientais 

enfatizando os meios instáveis e as áreas que apresentam baixa cobertura vegetal.  

3- A relação entre os indicadores gerou o que se dignou chamar nessa pesquisa de 

Índice de Estado do Ambiente (IEA), definido em quatro níveis de sustentabilidade (1- 4) e 

quatro níveis de insustentabilidade (4- 1) conforme quadro 7.  

 

Quadro 7- Síntese da metodologia adotada na construção do EIA 

Área com 

capacidade de 

suporte baixa 

% por sistema 

Áreas 

desmatadas  

% por sistema 

Níveis do Estado 

do Ambiente  

Aspectos gerais de cada nível de 

sustentabilidade da bacia 

 

 

 

 

>75 

 

 

51- 100 

Insustentabilidade 

nível 4 

O sistema possui níveis de 

capacidade de suporte baixa acima 

de 75%, juntamente com alto 

percentual de desmatamento. 

Cenário crítico em termo de 

degradação ambiental, possuindo 

sérios riscos ambientais. 

 

0-50 

Sustentabilidade 

nível 1 

O sistema possui níveis de 

capacidade de suporte baixa acima 

de 75%, com percentual de 

desmatamento de 0 a 50%. 

Representando uma área onde o 

percentual de desmatamento deve 

ser mantido baixo. 

 

 

51- 75 

 

51- 100 

Insustentabilidade 

nível 3 

A capacidade de suporte baixa 

representa mais 50% com 

desmatamento variando de 51 a 

100%. Merece medidas de controle 

e recuperação ambiental. 

 

0-50 

Sustentabilidade 

nível 2 

As condições deste nível permitem 

um planejamento voltado ao 

desenvolvimento sustentável da 

região. 

 

 

26- 50 

 

 

51- 100 

Insustentabilidade 

nível 2 

Apesar de não existir grandes 

extensões de áreas nos sistemas 

com capacidade de suporte baixa os 

níveis de desmatamento 

demonstram que a área necessita de 

controle. Por meio de 

reflorestamento e proteção da 

vegetação nativa. 
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0-50 

Sustentabilidade 

nível 3 

Condições favoráveis a 

manutenção da biodiversidade. 

 

 

 

 

 

51- 100 

Insustentabilidade 

nível 1 

Possibilidade de reversão do 

processo degradacional e 

necessidade de reflorestamento. 

0 -25  

0-50 

Sustentabilidade 

nível 4 

Apresenta-se com sistemas 

conservados e com condições 

favoráveis ao desenvolvimento 

sustentável. 
Fonte: Carvalho (2011), adaptado por Santiago (2018). 

 

Em síntese, o percentual de desmatamento define se o padrão de uso e ocupação 

dos recursos é sustentável ou não, e o percentual de áreas com Capacidade de Suporte baixa 

define a intensidade de 1 a 4, onde o pior cenário é a insustentabilidade de nível 4 e o melhor 

é a sustentabilidade de nível 4.  

 

3.4.3 Construção dos Indicadores Socioeconômicos para formulação do IASB  

 

A fim de complementar a análise integrada dos sistemas ambientais da bacia, 

considerou-se também os aspectos socioeconômicos da área. Com um modo particular para a 

bacia, os indicadores foram escolhidos em função do potencial de degradação/conservação e 

situação socioeconômica da região tendo auxílio nas pesquisas do censo 2010 do IBGE e por 

meio do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2014). As informações, no que se 

referem ao desenvolvimento socioeconômico, população, dentre outras foram obtidas por 

setor censitário existente na bacia. Os parâmetros selecionados tem como aspecto a 

conjuntura social e econômica da região.  

É notório que no território brasileiro, de modo geral, existem regiões mais 

populosas e áreas cujo vazio demográfico chega a ser bem extenso. Na região da BHSN isso 

se mostra também evidente, já que há predominância de terras destinadas a produção 

agropecuária, sítios etc., caracterizando-se como uma bacia rural.  

Por conta disso, optou-se por realizar o levantamento das informações de cada 

variável por setor censitário, que constitui a menor unidade de análise territorial composta de 

dados censitários, respeitando os limites da bacia. Nesse caso, 02 dos 51 setores por onde 

perpassa a área foram desconsiderados na análise, dada sua pouca extensão dentro dos limites 

da bacia.  
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A análise por setor censitário possibilitou ainda que se obtivessem informações o 

mais próximo possível da realidade da área de estudo, já que as informações do IBGE (2010) 

disponibilizadas por município traria uma visão deturpada da região da bacia, visto a presença 

de somente parte de seis municípios também muito extensos dentro de seu perímetro. Nesse 

caso, as sedes municipais não inseridas no perímetro da bacia comprometeria o resultado 

final. 

Entretanto, a opção de se trabalhar por setor censitário também trouxe limitações, 

pois não havia disponível todas as variáveis propostas a priori nesse estudo. Devendo este ser 

adaptado às informações disponíveis, sem deixar de atender aos objetivos da pesquisa, 

ficando assim definidas as variáveis que compõem o IASB como mostra o quadro 8.  

 

Quadro 8- Indicadores socioeconômicos da bacia do rio São Nicolau para a formulação do IASB 

Parâmetros Sociais e econômicos (%) 

1- Densidade demográfica 

2- Pessoas Residentes 

3- Habitação/ Domicílios Particulares e Coletivos 

4- Rendimento Mensal Domiciliar de até R$70 per Capita 

 Fonte: Santiago, 2018 (org.) 

 

A primeira variável, densidade demográfica, representa a quantidade de 

indivíduos presentes em uma dada unidade espacial. Ela consiste na medida dada entre o 

número de habitantes por quilômetro quadrado: hab/km². Essa variável permite entender 

como está distribuída a população de determinado lugar.  

A porcentagem de pessoas residentes e de habitação/ domicílios particulares e 

coletivos em cada setor são variáveis que ajudam entender a anterior, e que, enquanto a 

densidade demográfica expõe de forma direta a pressão da ocupação humana sobre o 

território, a porcentagem de pessoas residentes a complementa despontando locais onde há 

uma concentração maior de pessoas, tendo em vista o número de domicílios em cada setor e 

seus moradores permanentes.  

Normalmente, são nas cidades onde existe a maior concentração populacional a 

qual gera uma série de problemas tais como a ocupação em áreas de riscos, desastres, 

aumento da poluição, desmatamentos, entre outros impactos. Sendo assim, os problemas 

ambientais afetam diretamente a qualidade ambiental dos solos, da água e do ar. Identificar os 

setores em que há maior concentração de pessoas irá evidenciar os pontos de maior 

vulnerabilidade socioambiental.  
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As variáveis destacam-se na análise da ocupação humana- urbanização (áreas 

construídas) em que a modificação do espaço é um tanto perceptível a medida que há 

expansão, sobretudo desordenada. 

O Rendimento Mensal Domiciliar de até R$70 per capita trata do perfil de renda 

da população residente em cada um dos setores censitários. Com essa variável também é 

possível observar a variação no que se refere a distribuição de renda entre os setores e a 

discrepância entre aqueles dos centros urbanos e dos rurais.  

Além das questões ambientais, a vulnerabilidade está relacionada às condições 

socioeconômicas das populações, na medida em que o prestígio das áreas “de relativos 

problemas geoambientais e o estudo sobre os azares naturais refletem os efeitos dos impactos 

ambientais e a avaliação da vulnerabilidade das organizações socioeconômicas” (SANTOS; 

ARAÚJO 2013, p. 3). 

Nesta perspectiva, é possível associar a problemática ambiental às questões 

habitacionais, ao crescimento urbano e expansão das periferias, que, segundo o autor, são 

produtos das contradições da produção, consumo e apropriação de determinado espaço. 

Guerra; Mendonça (2004) enfatizam que o desenvolvimento econômico, por 

permitir um avanço da atividade econômica, acentua o processo de saque na natureza e a 

devolução ao meio ambiente por meio dos resíduos de fabricação ou utilização dos bens 

econômicos. Por conta disso, há uma intensa relação entre os sistemas, isto é, o econômico e o 

natural. E tudo que acontece no meio por obra da atividade econômica, passa a ser relevante 

para ambos os sistemas, isso porque a ação de um deles sempre repercutirá sobre o outro. 

Associada a isso, as áreas com atividades agropecuárias (áreas rurais) detém o 

outro quesito a ser analisado onde o valor sobreposto da agropecuária expressa o volume de 

atividades econômicas desenvolvidas nas zonas rurais dos municípios inseridos na bacia 

(CARVALHO, 2011). Com isso, foram identificados, para efeito de informação, a situação 

dos setores classificados por meio de códigos que vão de 1 a 8 (IBGE, 2010).  

Códigos: 1, 2 e 3 - Situação urbana, em que: 

 1 - Área urbanizada de cidade ou vila 

 2 - Área não urbanizada de cidade ou vila 

 3 - Área urbana isolada 

Os códigos: 4, 5, 6, 7 e 8 referem-se aos setores de Situação rural em que: 

 4 - Aglomerado rural de extensão urbana 

 5 - Aglomerado rural isolado – povoado 

6 - Aglomerado rural isolado – núcleo 
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7 - Aglomerado rural isolado - outros aglomerados 

8 - Zona rural, exclusive aglomerado rural 

 

3.4.3.1 Formulação do Índice do Ambiente Socioeconômico da Bacia (IASB)  

 

Após a coleta de dados de cada variável por meio do censo IBGE (2010), para 

ajuste dos dados estes foram sistematizados utilizando-se a técnica da distância proporcional 

(MAGALHÃES JR., 2007apud CARVALHO, 2011). Na técnica da distância proporcional, o 

maior valor de cada variável analisada passa a representar o valor máximo para o conjunto, 

sendo considerado como 100%. Os demais valores são obtidos por meio da regra de três 

simples podendo variar de 0 a 100% em cada setor. Com isso, os dados analisados têm sua 

análise comparativa somente dentro do universo estudado (CARVALHO, 2011). Para 

formulação de um único índice quali-quantitativo, foi realizada uma média aritmética 

resultando no Índice do Ambiente Socioeconômico da Bacia (IASB). 

Cada valor foi subdividido em 5 classes e inseridos na tabela de atributos do 

software ArcGis 10.1para geração do mapa do Índice do Ambiente Socioeconômico da Bacia- 

IASB, o qual serviu para o cruzamento de dados juntamente com o IEA. Essa etapa contou 

também com auxílio do Microsoft Excel 2010. Desse modo, quanto maior valor ponderado 

este corresponderá maior instabilidade ambiental da bacia hidrográfica. 

Os dados foram cruzados com auxílio do sistema de informações geográficas 

(SIG) onde possibilitou a construção de mapas temáticos, bem como a interpretação espacial 

das condições sociais e econômicas da bacia frente às peculiaridades do ambiente. 

 

3.4.4 Vulnerabilidade Ambiental da Bacia e Zoneamento propositivo para a BHSN 

 

Os índices (IEA e IASB) formulados e gerados nesta pesquisa conforme os 

procedimentos adotados foram agregados e atribuídos valores aos componentes. E, com 

auxílio do SIG e operadores de Álgebra de Mapas no software arcgis 10.1, foi possível obter 

o valor médio de estabilidade/vulnerabilidade e identificar as áreas mais propensas de cada 

sistema a fim de construir o mapa de vulnerabilidade.  

Na elaboração do mapa de Vulnerabilidade fez-se a conversão dos dados no 

formato shapefile para o formato raster. A partir da calculadora do ArcGis 10.1 desenvolveu-

se a álgebra de mapas por meio da extensão Spatial Analyst - Raster Calculator do software.  

Com isso, atribuiu-se os pesos de 1 a 3, sendo que os maiores valores são atribuídos as classes 
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que influem maior instabilidade ao ambiente e, em seguida, foi gerado o índice de 

vulnerabilidade ambiental da bacia.  

Foram associados os índices obtidos às formas de uso e cobertura e os impactos 

decorrentes, de modo a construir um zoneamento propositivo. Com isso, sugerir proposições 

de manejo dos sistemas ambientais de modo a contribuir para o planejamento e gestão mais 

condizentes com a realidade da região.   

As etapas, bem como os procedimentos metodológicos realizados na construção 

da pesquisa de modo a identificar os níveis de vulnerabilidade da bacia estão simplificadas no 

fluxograma presente na figura 3: 

O estudo da vulnerabilidade ambiental da bacia além de identificar as áreas mais 

suscetíveis e os impactos ambientais presentes permite que o planejamento e ordenamento 

territorial sejam trabalhados o mais próximo possível da realidade encontrada. Assim também, 

contribui para a elaboração das proposições voltadas ao melhor aproveitamento das 

potencialidades de cada um dos sistemas ambientais, construindo um zoneamento ambiental 

propositivo para esta região do semiárido piauiense. 

O zoneamento ambiental propositivo tem o intuito de contribuir na adequação das 

condições de uso às características do ambiente natural de modo a projetar para o futuro o 

desenvolvimento sustentável da região. Para tanto, serão propostos quatro zonas.  

A Zona de APP fluvial em áreas que necessitam de proteção ambiental, em 

regiões de matas ciliares e que apresentarem níveis de vulnerabilidade alta.  

Zona de conservação agroflorestal e UC’s a ser inserida em áreas de alta 

declividade, que necessitam de regeneração natural e que detenham níveis de vulnerabilidade 

baixa. 

Zona de recuperação ambiental corresponderá as áreas que necessitam de 

reflorestamento e agroflorestas, e áreas com nível de vulnerabilidade muito alta.  

Zonas de conservação corresponderão áreas estáveis em conformidade com a 

legislação e com níveis de vulnerabilidade muito baixa.   

E, por último, a Zona de manejo racional para as áreas com atividades 

agropastoris e que apresentem níveis vulnerabilidade média a alta. 

Estas zonas foram propostas tendo como base as características ambientais e 

socioeconômicas da área da bacia, bem como suas potencialidades e fragilidades. 
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Figura 3 -  Fluxograma- Metodologia da vulnerabilidade ambiental da BH do rio São Nicolau- PI 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

  A bacia do rio São Nicolau engloba parte de seis municípios situados na região 

centro-norte do Estado do Piauí compreendendo uma área de aproximadamente 5.389,8 km2.  

Dos seis municípios, Assunção do Piauí, São Miguel do Tapuio e Santa Cruz dos Milagres 

são os mais representativos, cerca de 87,75%, 55,46%, 63,80%, respectivamente, de seus 

territórios municipais apresentam-se nos limites topográficos da bacia (tabela 2). Os 

municípios de Pimenteiras e Aroazes e São João da Serra possuem juntos somente 5,27% de 

suas áreas inseridas no perímetro da mesma.  

Observa-se ainda que o município que ocupa a maior extensão territorial da área 

de estudo é São Miguel do Tapuio. Ele compreende 53,58% da área total da BHSN, 

perpassando os setores de alto, médio e baixo curso da mesma. Já Assunção do Piauí tem 

aproximadamente 90% de seu território inserido na bacia, mas por sua extensão territorial 

municipal menor que a de São Miguel do Tapuio, compreende apenas 28,53% da área de 

estudo. 

Tabela 2- Porcentagem de área dos municípios que integram a BHSN.  

Municípios 

representativos 

da bacia 

Área total 

do 

município  

Área dos 

municípios 

inserida na 

bacia (km²)  

% que cada 

município 

ocupa na 

área total da 

bacia  

Alto 

curso 

(km²) 

Médio 

curso 

(km²) 

Baixo curso 

(km²) 

Assunção do 

Piauí 

1.690,703 

km² 

 

1.483,5 28,53 1.483,5 ___ ___ 

87,75% da 

área total do 

munic. 

São Miguel do 

Tapuio 

5.207,016 

km² 

 

2.887,74 53,58 1.750,77 866,99 269,98 

55,46% da 

área total do 

munic. 

Santa Cruz dos 

Milagres 

979,657 

km² 

 

624,939 11,62 ___ 448,79  176,15 

63,80% da 

área total do 

munic. 
Municípios menos 

representativos da 

bacia (Pimenteiras, 

Aroazes, São João 

da Serra). 

 6.391,236 

km² 

334,634  6,27 61,97 317,64 17,59 

5,27% da 

área total do 

munic. 

Total  14.268,612 

km² 

5.389,8 km2 100 3.296,24 1.633,42 463,72 

Fonte: Santiago, 2017. 
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Somente duas sedes municipais estão localizadas na BHSN, sendo: Assunção do 

Piauí e Santa Cruz dos Milagres. Assim, distritos, povoados, assentamentos, comunidades e 

localidades importantes ocupam socioeconomicamente 90% dessa unidade de análise.  

Na área pesquisada encontram-se ainda duas comunidades quilombolas. Em São 

Miguel do Tapuio, a comunidade Macacos situa-se numa região de difícil acesso. Ainda em 

fase processual de delimitação das terras, hoje possui 46 famílias assentadas. A economia 

provém basicamente da agricultura familiar e de subsistência (INCRA, 2017).  

A outra comunidade, Sítio Velho, localiza-se em Assunção do Piauí próximo a 

sede municipal e possui 92 famílias assentadas, suas terras já definidas é cerca de 847,82 ha. 

E, em parceria com o Instituto de Terras do Piauí – INTERPI, existem vários programas 

visando o desenvolvimento da economia local por meio da capacitação dessas famílias, 

conforme dados do INCRA (2017).  

Tendo em vista esse arranjo espacial, e considerando os objetivos da pesquisa, 

realizou-se a compartimentação da bacia. A área dividida a princípio em três setores 

denominados de alto, médio e baixo curso teve como base a hidrografia e a topografia do 

terreno (figura 4) para a caracterização hidrográfica da área. Em seguida, foi realizada a 

compartimentação em sistemas ambientais para melhor compreensão e espacialização dos 

dados coletados em termo de vulnerabilidade ambiental.   

Figura 4-  Delimitação dos setores da BHSN conforme hidrografia e topografia do terreno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Santiago, 2017. 
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A caracterização geoambiental (geologia, geomorfologia, solo, hidrografia, clima 

e vegetação) foi elencada conforme as particularidades de cada setor da bacia. A integração 

dos componentes, de forma a caracterizar cada sistema ambiental no que concerne a estrutura 

e dinâmica, possibilitou a correlação com a capacidade de suporte para a qual foram 

considerados os princípios da ecodinâmica.  

 

4.1 Aspectos geoambientais e compartimentação da Bacia Hidrográfica do Rio São 

Nicolau- PI em sistemas ambientais 

 

O processo de compartimentação da bacia torna-se importante à medida que se 

busca compreender a interrelação entre os componentes de determinado ambiente e cuja 

dinâmica demonstra certa semelhança entre eles compondo um sistema.  Ao passo que, estes 

mesmos componentes se diferem dos demais os quais denotam fazer parte de um outro 

sistema por constituir-se de um conjunto de características singulares. Nisso, compõem-se 

então os inúmeros sistemas que, ao interagirem entre si, formam o arranjo espacial da unidade 

de análise. 

 

4.1.1 Caracterização geológica 

 

A região semiárida piauiense está em grande parte, sobre as unidades geológicas: 

Bacia Sedimentar do Maranhão-Piauí a qual compreende 84% do terreno sedimentar do 

Estado, e sobre o embasamento cristalino ocupando cerca de 16% do espaço geográfico 

piauiense conforme Aquino (2002).  

A figura 5 mostra a distribuição geológica de parte do Nordeste brasileiro onde é 

possível verificar o domínio, no que confere ao estado piauiense, de uma base sedimentar 

sobre o cristalino. 

A bacia do rio São Nicolau inserida na Bacia Sedimentar do Parnaíba, constitui 

em sua geologia Depósitos Colúvio–Eluviais do Período Tércio-Quaternário da Era 

Cenozoica (médio curso) formados por sedimentos arenosos, areno-argilosos e 

conglomeráticos (CPRM, 2006), como mostra a Figura 6.  
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Figura 5- base geológica do Nordeste do Brasil  

 

Fonte: Ab’Saber (1980), Lima (1987). 

 

Figura 6- Depósitos de Sedimentos Arenosos Localizados no Alto Curso - Município de São Miguel do Tapuio. 

 

  Fonte: Santiago, 2016. 

É perceptível também na bacia vestígios da Formação Sardinha 

predominantemente na região do baixo curso, mas em pequena porção, com presença de 

               
                Áreas sedimentares 
 
 
                  Áreas cristalinas 
 

 ------      Limite das regiões secas 
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basaltos e diabasios do Período Cretáceo da Era Mesozóica (figura 7) (BRASIL/CPRM, 

2006b). 

 

Figura 7- Depósito de Basalto da Formação Sardinha localizado no baixo curso - Santa Cruz dos Milagres.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Santiago, 2014. 

 

A Formação Poti, está presente no baixo curso da bacia e é composta de arenitos, 

folhelhos e siltitos com depósitos formados em ambiente deltaico e litorâneo pertencente ao 

Período Carbonífero da Era Paleozóica. Nesse trecho há também presença da Formação 

Longá que se constitui de folhelhos e siltitos, cuja formação está associada a ambientes de 

sedimentação marinho raso, do Período Devoniano, da Era Paleozóica (SANTIAGO, 2014).  

A Formação Cabeças (presente no alto e médio curso) constitui-se de arenitos e 

siltitos depositados em ambientes fluviais, estuário e marinho raso (figura 8), pertence ao 

mesmo período da Formação Longá. Assim como, a Formação Pimenteiras (alto e médio 

curso) apresentando folhelhos, siltitos, presença de arenitos em ambiente de sedimentação 

marinho raso (BRASIL/CPRM, 2006b).  

A Formação Serra Grande, por ter sofrido o processo de soerguimento da borda 

leste da bacia Piauí-Maranhão, aparece quase que totalmente na área que compreende o alto 

curso da BH de São Nicolau (figura 9). Ela possui conglomerados, arenitos e intercalações de 

siltitos e folhelhos formados em ambiente fluvial entrelaçado, marinho raso e glacial. Essa se 

formou no Paleozóico/Siluriano.   
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Figura 8- Vestígios da Formação Cabeças.  

Setor A município de Assunção do Piauí  

Fonte: Santiago, 2014.                                     Fonte: Santiago, 2014. 

 

 

A bacia do rio São Nicolau é ainda privilegiada com parte dos principais aquíferos 

da bacia do rio Poti, como o aquífero Serra Grande, Pimenteiras, Cabeças, Longá e Poti-Piauí, 

todos com bom potencial hídrico (BRASIL, 2006a).  

A presença de poços na região que compreende a bacia é comum tendo em vista o 

grande potencial hídrico subterrâneo, e em muitas localidades a água é encontrada em pouca 

profundidade. Isso se deve a base geológica sedimentar que prevalece em grande parte do 

território estudado. Esta formação proporciona em muitos locais água de boa qualidade. 

Inclusive, na comunidade Mendes (alto curso) existem poços jorrantes que ajudam na 

manutenção dos afluentes próximos a esse setor da bacia (SANTIAGO, 2014). No entanto, as 

ações antrópicas, sem o devido cuidado, podem comprometer a qualidade desse recurso. 

Segundo Crepani et al., (2001), as informações relativas à história da evolução 

geológica do ambiente e aquelas relativas ao grau de coesão das rochas que a compõem são 

algumas das contribuições da Geologia para a análise e definição da categoria morfodinâmica 

da unidade de paisagem natural.  

Com isso, conforme a proposta de Crepani et al., (2001), foram considerados e 

aplicados o grau de vulnerabilidade com base na composição e tipos de rocha que formam a 

base geológica da BHSN (Tabela 3). 

 

 

Figura 9- Afloramentos Provenientes da Formação Serra 

Grande no Setor A - Assunção do Piauí 
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Tabela 3- Valores de vulnerabilidade da geologia na BHSN 

Tipos de rochas Litologia  Grau de 

vulnerabilidade 

Depósitos colúvio-eluviais NQc 3 

Formação Piauí, Grupo Balsas C2pi 2,7 

Formação Poti, Grupo Canindé C1po 2,7 

Formação Longá, Grupo Canindé. D3C1L 2,4 

Formação Cabeças, Grupo Canindé D2c 2,4 

Formação Pimenteiras, Grupo Canindé D2p 2,7 

Formação Serra Grande Ssg 2,5 

Fonte: Santiago, 2018. 

 

Dentro da escala de vulnerabilidade, quanto mais próximos de 1 são os valores, 

significa que as unidades apresentam certa estabilidade. Da mesma forma, as unidades 

consideradas instáveis apresentam valores mais próximos de 3,0. A média aritmética (1) para a 

geologia mostrou que o seu grau de vulnerabilidade é de 2,7, conforme resultado da média 

aritmética dos valores atribuídos aos tipos de rocha presentes na bacia tendo como base a 

classificação de Crepani et al., (2001), portanto, um valor que representa instabilidade.    

A geologia da área está espacializada no Mapa 2 onde estão representadas a 

Formação Serra Grande, parte das Formações Cabeças e Pimenteiras no alto curso. Esta 

última também está presente no médio curso juntamente com Formação Cabeças, Formação 

Longá e Depósitos Colúvio-Eluviais. A formação Longá se estende ao baixo curso e junto 

com ela se sobressai a Formação Poti e Piauí (SANTIAGO, 2014). 

___________________________ 

(1) Média aritmética para a geologia:  3+2,7+2,7+2,4+2,4+2,7+2,5 = 18,4 = 2,7 

                                                                                    7                          7 



92 

 

 

                Mapa 2 - Aspectos Geológicos da Bacia Hidrográfica do Rio São Nicolau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Santiago, 2019. 
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4.1.2 Características Geomorfológicas 

 

  A área da bacia situa-se sobre o domínio morfoestrutural Planalto da bacia 

sedimentar do Maranhão-Piauí. A estrutura geológica oferece base a um relevo caracterizado 

pela ausência de grandes elevações e predomínio de chapadões, além de formas tabulares de 

modestas altitudes (AQUINO, 2002). A bacia está sobre um reverso de cuesta da serra da 

Ibiapaba, com caimento geral para oeste onde o exutório do rio encontra-se cerca de 50m 

acima do nível do mar.  

O alto e médio curso da bacia detém as feições de superfícies tabulares estruturais 

submetidas a processo de pedimentação, com chapadas geralmente areníticas, cuestiformes ou 

não, limitadas por festonados localmente dissimulados por pedimentos.  Há também um 

relevo dissecado em cristas com controle estrutural, e dissecação em áreas pedimentadas onde 

o escoamento concentrado ressalta detalhes da estrutura; visualizam-se ainda dissecado de 

mesas, formas resultantes da evolução do processo de dissecação em interflúvios tabulares; 

dissecado em ravinas e vales encaixados, dissecação resultante da evolução do dissecado em 

ravinas; dissecado em ravinas, forma de dissecação superficial resultante do entalhamento por 

drenagem incipiente (RADAMBRASIL, 1973). 

No médio curso há presença ainda de superfícies estruturais pediplanadas, 

extensas superfícies elaboradas em rochas sedimentares, com amplos vales interplanálticos 

pedimentados e algumas áreas muito dissecadas por retomada de erosão recente. Essa forma 

se estende até o baixo curso onde aparecem ainda resquícios de superfícies tabulares 

estruturais (RADAMBRASIL, 1973). A bacia apresenta extensas superfícies elaboradas em 

rochas sedimentares, com amplos vales interplanalticos pedimentados e algumas áreas muito 

dissecadas por retomada de erosão recente (Figura 10). 

 

Figura 10- Exemplo de Relevo plano e tabular na região do alto curso da bacia do rio São Nicolau. 

 

Fonte: Santiago, 2016. 



94 

 

 

A 
B 

Segundo Aguiar (2004), as formas de relevo caracterizam-se, principalmente, por 

superfícies tabulares reelaboradas confirmando um relevo plano com partes suavemente 

onduladas e altitudes variando de 150 a 300 metros, nas superfícies tabulares cimeiras 

(chapadas altas), apresentam relevo plano, com altitudes entre 400 a 500 metros e grandes 

mesas recortadas (Figuras 11A e 11B), superfícies onduladas com relevo movimentado, 

encostas e prolongamentos residuais de chapadas, desníveis e encostas mais acentuadas de 

vales, elevações (serras, morros e colinas), com altitudes de 150 a 500 metros (SANTIAGO, 

2014). 

 

Figuras 11A e 11B- Chapadas altas com relevo acima de 400m e morros no alto curso da bacia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Juscelino Reis, 2012.                                              Fonte: Santiago 2016. 

 

A compartimentação geomorfológica da bacia apresentou seis feições. No alto 

curso, a extremo leste, há o que se denominou de Reverso Superior, sequenciado pelo Reverso 

Médio, que abriga quase que a totalidade do setor circundado por extensas áreas do Reverso 

inferior. Nessas feições encontram-se os vales fluviais encaixados com vertentes retilíneas e 

íngremes, resultantes da dissecação fluvial recente. Apresenta deposição de planícies aluviais 

restritas em vales fechados. A incisão dos rios isola os divisores internos povoados de 

inselbergs, pedimentos e alvéolos pedimentares em toda a sua extensão. Essa feição se 

estende até o médio curso, tendo em seu entorno a Superfície Aplainada e a Planície Fluvial 

que se expandem pelo baixo curso da bacia como se observa no mapa 3. 

A curva hipsométrica (Mapa 4) e a declividade (Mapa 5) mostram por meio da 

representação gráfica o relevo médio da bacia. Nisso, foi importante observar os níveis 

altimétricos em cada setor denotando uma área de reverso de cuesta com a nascente do rio 

São Nicolau numa altitude de 750m que decresce conforme a declividade da bacia Piauí-
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maranhão, até desaguar no rio Sambito numa altitude de 50m acima do nível do mar, como 

afirma Santiago (2014). O terreno apresenta declividade predominantemente plana e suave 

ondulada, mas há áreas em que o declive é mais acentuado, especialmente nos vales fluviais e 

reverso médio.  

O grau de vulnerabilidade também foi posto para a geomorfologia. Para a média 

aritmética foram consideradas análises empíricas baseadas em interpretações lógicas, na 

declividade e na amplitude altimétrica.  

 As formas que se caracterizam por relevos fortemente ondulados a escarpados, e 

relevos dissecados detêm valores de vulnerabilidade mais próximos de 3,0. As formas de 

acumulação, como os terraços, de origem fluvial, marinha ou lacustre se é atribuído o valor 

1,0 para os terraços, áreas de relevo plano e estáveis. O valor 3,0 é atribuído para as planícies, 

áreas sujeitas à inundação e de intensa morfodinâmica, onde os processos de morfogênese 

predominam sobre a pedogênese, portanto, apesar do relevo plano, são muito instáveis 

(CREPANI et al., 2001). 

Os valores para esta classe estão distribuídos na Tabela 4. A média aritmética (2) 

para a geomorfologia foi de 1,9, valor que remete unidades consideradas de transição, as quais 

possuem valores próximos de 2,0.  

 

Tabela 4- Valores de vulnerabilidade da classe temática. 

Geomorfologia Declividade/relevo Grau de vulnerabilidade 

Reverso Superior Ondulado 1,7                          

Reverso Médio Suave ondulado 1,5                           

Reverso inferior Ondulado  1,7                           

Vales fluviais Fortemente ondulado 2,4                           

Superfície Aplainada Plano 1                              

Planície Fluvial Plano  3                             

Fonte: Santiago, 2018. 

 

 

____________________________________________ 

(2) Média aritmética para a geomorfologia: 1,7+1,5+1,7+2,4+1,0+3,0 = 11,3 = 1,9 

                                                                                   6                                 6 
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                    Mapa 3 - Compartimentação geomorfológica da Bacia Hidrográfica do Rio São Nicolau 

                            Fonte: Santiago, 2018. 
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           Mapa 04-  Hipsometria da Bacia Hidrográfica do Rio São Nicolau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: Santiago, 2018.  
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         Mapa 5- Declividade da Bacia Hidrográfica do Rio São Nicolau 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: Santiago, 2019.  
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4.1.3 Características Pedológicas 

 

Com o embasamento geológico predominantemente sedimentar, segundo Piauí 

(2010), os latossolos são mais evidentes dentro do território piauiense, e isso se confirma para 

a BHSN como será discutido nesta seção. Os Latossolos no território piauiense são 

distribuídos em diferentes altimetrias, climas e coberturas vegetais, os quais servem de 

suporte para o cerrado, a caatinga e áreas de transição.  

Destacam-se na área solos característicos de domínio semiárido como: Neossolo 

Litólico, Neossolo Regolítico, além de Plintossolo, Neossolo Quartzarênico, Latossolo 

Amarelo distribuídos nos limites da bacia de São Nicolau (mapa 06).  

Os solos da região apresentam características pouco distintas, são provenientes da 

alteração de arenitos, siltitos, folhelhos, lateritos e calcários. No alto curso, segundo Barros 

(2006), há presença de Latossolo Amarelo associado à Neossolos Litólicos e Neossolos 

Quartzarênico. Assim também no médio curso, além da presença de Latossolos, Argissolos, 

Plintossolo e Neossolos Regolítico neste e no baixo curso (SANTIAGO, 2014).  

Com base na classificação de solos da EMBRAPA (2011), há Neossolo Litólico, 

Latossolo Amarelo e Neossolo Quartzarênico, em nível de associações de solos, são aqueles 

que predominam sobre os demais, e que, portanto é possível afirmar que estão assim 

distribuídos os tipos de solo por região na bacia (Quadro 9). 

 

   Quadro 9- Associações de Solos por região do Alto, Médio e Baixo Curso do Rio São Nicolau. 

Solos presentes no alto 

curso 

Solos presentes no 

médio curso 

Solos presentes no 

baixo curso 

Neossolo Litólico Latossolo Amarelo Neossolo Litólico  

Latossolo Amarelo Neossolo Litólico            Argissolos 

Neossolo Quartzarênico 

  

Neossolo Quartzarênico  Plintossolo 

Argissolos 
   Fonte: Santiago (org.) 

 

É possível observar que os domínios pedológicos encontrados na área de estudo 

seguem quase que totalmente a base geológica do terreno que, por sua vez, caracteriza o 

relevo e propicia a formação do solo conforme a altitude e clima predominante em cada um 

dos sistemas ambientais.  

Para Crepani et al., (2001), a principal característica considerada para estabelecer 

as classes de vulnerabilidade do tema solos é o grau de desenvolvimento do solo. Para tanto, 

os valores de vulnerabilidade das classes de solo da bacia estão dispostos na tabela 4.  
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Das seis classes de solos da BHSN, três apresentaram maior grau de 

vulnerabilidade. Os Neossolos litólicos são solos muito rasos, o que limita o desenvolvimento 

radicular das plantas. Muito presente na região semiárida, o Neossolo litólico, quando 

associado a relevos ondulados ou fortemente ondulados, potencializa o processo erosivo 

atuante. O mesmo ocorre com o plintossolo, sendo também um solo muito raso, a erosão 

constitui uma grande limitação, especialmente quando ocorre em locais de elevada 

declividade.  

O Neossolo Quartzarênico se desenvolve em relevo plano, é de textura 

predominantemente arenosa o que mostra um fator agravante quando se refere a capacidade 

erosiva do mesmo, e uma problemática para algumas culturas visto que os teores de matéria 

orgânica, fósforo e micronutrientes são muito baixos. A média aritmética (3) mostrou o valor 

de 2,4 subtendendo uma unidade considerada instável segundo Crepani et al., (2001). 

 

Tabela 4 - Valores de vulnerabilidade da classe temática pedologia 

Classes de solo Legenda Erodibilidade (K) 
%(ton. ha.h/ha.MJ.mm)  

 

Grau de vulnerabilidade 

Latossolo Amarelo LA 0.028 1 

Neossolo Litólico R 0.0309  3 

Neossolo Quartzarênico A 0.03005  3 

Argissolos PV 0.0402 2 

Plintossolo PT 0.03833  3 

Fonte: Santiago, 2018. 

 

            

 

 

 

 

 

____________________________ 

(3) Média aritmética para a pedologia: 1+3+3+2+3 = 12 = 2,4 

                                                                          5            5 
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Mapa 6 - domínios pedológicos da Bacia Hidrográfica do Rio São Nicolau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Santiago, 2019. 
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4.1.4 Características Climáticas  

O clima é um dos elementos que mais influencia na dinâmica e define a paisagem 

de um ambiente. Em muitos casos, ele é estudado a partir das características físicas do local. 

Por exemplo, a partir da observação do tipo de vegetação predominante em uma determinada 

região pela qual pode ser possível definir as condições climáticas reinantes que, por sua vez, 

mostra o tipo de clima da região observada (SANTIAGO, 2014).  

Atuam no território piauiense a Massa Equatorial Continental (mEc) vinda da 

Amazônia e a Massa Equatorial Atlântica (mEa). Também influencia nessa região, porém 

com pouca força, as massas polares atingindo a parte sul e centro do Estado (JACOMINE, 

1986). Além dessas, está presente também a ZCIT ao norte e a ZCAS influenciando o sul 

piauiense. 

Conforme a classificação Thornthwaite (1948) e Thornthwaite & Mather (1955), 

para o Piauí foram identificados seis tipos climáticos: árido (E), semiárido (D), subsumido 

seco (C1), subsumido (C2), úmido (B1) e úmido (B2) (ANDRADE Jr et al, 2004).  

O clima predominante na região da bacia é semiárido quente, com 6 a 8 meses 

secos, precipitação média anual está entre 600 mm e 900 mm, com maior concentração nos 

meses de fevereiro a abril, temperatura média mínima anual de 18 °C, média anual de 24 °C e 

média máxima anual de 30 °C, segundo Brasil (2006). 

No Estado, aproximadamente 60% da precipitação pluvial anual ocorrem, em 

média, nos meses de janeiro, fevereiro e março. Já nos meses de junho a setembro, os valores 

observados de chuva são mínimos, representando menos de 5% do total anual (PIAUÍ, 2010). 

Considerando as características climáticas segundo os dados climatológicos dos 

Municípios inseridos na bacia e dados obtidos de postos pluviométricos da área, verificam-se 

que a precipitação pluviométrica média da bacia referente à série histórica de 28 anos 

realizada por meio de dados coletados de 11 postos pluviométricos, insere nas Isoietas entre 

599,5 a 1.190,4 mm (SANTIAGO, 2014).   

Percebe-se com isso, segundo Santiago op. cit., a maior incidência de chuvas no 

baixo curso da bacia o qual apresentou uma média de 948,9 mm anuais. Também se destaca 

por ter uma variação térmica menor se comparado ao médio e alto curso. Já o médio curso 

aparece com média de precipitação de 907,6 mm. Enquanto que o alto curso apresenta 

estiagem de 7 a 8 meses secos e possui média de precipitação de 813,22 mm. 

Conforme Bertoni e Lombard Neto (2012) a água da chuva tende a provocar 

erosão no solo a partir do impacto das gotas no mesmo e pela intensidade com que a chuva 

acontece. Sendo assim, quanto maior a intensidade da chuva, maior é a perda de solo por 
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erosão. A frequência com que a chuva acontece, ou seja, se ela ocorre em intervalos pequenos 

de tempo, mesmo não sendo de maneira intensa, a tendência é acumular água e aumentar o 

teor das enxurradas contribuindo também para o processo erosivo.  

Com isso, segundo Santiago (2014), os níveis de erosividade para a bacia seguem 

também a frequência de chuvas ocorrentes na região. Os índices variam numa escala que vai 

de Muito Alto a Muito Baixo. No alto curso, os índices de erosividade encontrados mostram 

uma sequência de baixo, médio e alto nível de erosividade, este último segue até o médio 

curso englobando quase toda sua extensão e segue até o baixo curso onde são encontrados os 

níveis maiores de erosividade (alto e muito alto) conforme mostra a figura 12. 

 

Figura 12 - Erosividade da Bacia hidrográfica do rio São Nicolau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Santiago, 2014; 2019. 

 

O excesso de chuvas associado ao processo de infiltração e escoamento podem 

comprometer a qualidade da água nos lençóis freáticos. No caso de haver algum fator 

poluente na superfície, este pode ser infiltrado juntamente com a água da chuva. E, em locais 

cuja declividade do relevo é maior, a presença e disseminação de poluentes podem ser 

facilmente deslocados e atingir as águas superficiais. Um fator preocupante até mesmo em 

áreas de clima mais árido pois, embora o volume das chuvas seja menor, ao ocorrer, a 

precipitação se caracteriza pela sua maior concentração e intensidade.  
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Em contrapartida, a ausência de precipitação por um período prolongado também 

pode causar problemas na qualidade da água dos poços e na disposição das águas superficiais 

que drenam a bacia, pois a renovação das águas por meio da sua oxigenação, diluição de 

poluentes dentre outros fatores, está diretamente relacionado com a quantidade de chuvas.  

 

4.1.5 Características Hidrológicas   

 

O estado do Piauí tem uma grande extensão de seu território na bacia hidrográfica 

do rio Parnaíba a qual abrange ainda os estados do Ceará e Maranhão. Das sub-bacias 

presentes, a do rio Poti destaca-se por sua importância socioeconômica nos dois estados, com 

cerca de 52.370 km², o rio Poti nasce no estado do Ceará e adentra o estado do Piauí por meio 

de uma falha e posterior processo de dissecação do relevo, mais precisamente ao norte da 

serra da Ibiapaba, borda leste da bacia sedimentar Piauí-maranhão.  

Um dos principais afluentes que compõem a bacia do Poti é o rio São Nicolau 

que, como a maioria das sub-bacias, nasce no semiárido. O rio São Nicolau drena no sentido 

leste - oeste até desembocar no rio Sambito, que drena suas águas diretamente para o rio Poti. 

Ele apresenta-se, em grande parte, sob um regime de seca devido ao tipo climático 

predominante na bacia, consequentemente, apresenta comportamento hidrológico do tipo 

intermitente mais evidente no alto e médio curso, ficando perene somente no baixo curso.  

Correspondendo a 10,3% do território compreendido pela bacia do rio Poti, os 

principais rios e riachos que ajudam a formar a bacia hidrográfica do São Nicolau são: os 

riachos Bambuzeiro, São Miguel, Tamboril e Vitória. Também o rio Bambuzeiro, situados no 

alto curso; o riacho dos Campos e o Serra Negra no médio e baixo curso; e os riachos Maneta, 

Bastião, da Laje, da Tábua e Salitre localizados no baixo curso (SANTIAGO, 2014). 

Diante dessa diversidade hidrográfica a BHSN foi dividida em outras sub-bacias 

para melhor caracterização conforme mostra a figura 13. 
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Figura 13 - Sub-bacias que formam a bacia hidrográfica do rio são Nicolau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Santiago, 2018. 

A primeira é a sub-bacia do riacho vitória (Ia), um dos mais importantes nessa 

região do alto curso da BHSN. Ele contribui para as atividades agrícolas das comunidades que 

vivem lá e colabora para alimentar o lençol freático que, por sua vez, contribui muito para o 

abastecimento hídrico das comunidades, visto que se é extraída água de boa qualidade no 

período de estiagem. O riacho vitória tem um regime perene, porém com pouco volume por 

que a maioria de seus afluentes tem regime do tipo intermitente. Essa sub-bacia é de ordem 

hierárquica 3. 

A sub-bacia do riacho São Nicolau (Ib) compreende o alto curso do rio e onde está 

presente a nascente do rio São Nicolau. Detém características semelhantes à sub-bacia Ia, 

alguns de seus afluentes são de regime intermitente e possui ordem hierárquica 2.  

O médio curso está subdividido em mais duas sub-bacias: a do rio São Nicolau 

(IIa) e a do riacho Serra Negra (IIb). A IIa possui maior extensão territorial, mas, baixa 

densidade de drenagem. Seus afluentes passam a ser em sua maioria de regime perene neste 

trecho, tem os cursos dos rios paralelos e retilíneos enquanto que a sub-bacia IIb é mais 

ramificada, e de ordem 3. Nessa área é possível verificar grande quantidade de açudes. Os 



106 

 

 

riachos atravessam grandes fazendas as quais aproveitam o recurso para grandes produções 

agropecuárias nessa região. 

O baixo curso também foi subdividido em mais duas sub-bacias riacho da 

caatinga (IIIa) e a sub-bacia dos riachos pequenos (IIIb).  Existem poucos rios intermitentes, a 

IIIa tem extensão maior e é muito ramificada, tem ordem hierárquica 3. Ao contrário, a IIIb 

cuja ordem é 2 detém poucos cursos fluviais paralelos entre si.  

As características litológicas da bacia são representadas pelas formações Cabeças, 

Longá, Poti e Piauí que, de maneira geral, propiciam a boa permeabilidade e porosidade 

permitindo significativa infiltração de água e armazenando grandes quantidades nos aquíferos 

da região, portanto, constituindo um principal fornecedor desse elemento em períodos de seca 

(AGUIAR, 2004).  

A utilização de poços tubulares na região é mais frequente no aproveitamento dos 

recursos hídricos. Os açudes são construções menos usadas devido às características 

geológicas do terreno não favorecerem esse tipo de construção. Ele demanda mais custos, pois 

precisa empregar técnicas para evitar maior infiltração da água.  

Contudo, existem regiões, em especial no alto curso, onde a utilização de poços 

somente não é mais suficiente. A distribuição e implantação de cisternas pelo governo 

permitiu a população essa nova opção de abastecimento hídrico, uma vez que a água 

proveniente de alguns poços não é muito apreciada para o consumo humano, isso porque em 

alguns deles a água extraída detém muitos sais dissolvidos dando um aspecto salobro à agua. 

Em outros casos, as características da água e a forma de extração limitada impede o uso 

prolongado desse recurso. No período de estiagem, muitas localidades são abastecidas de 

água por meio de carros pipa. 

Morfometricamente, a BHSN apresentou características as quais se encontram 

expostas no quadro 10 para melhor compreensão da dinâmica da mesma. 

 

          Quadro 10- Características Morfométrica da BHSN-PI 

Características físicas Resultados 

Características Geométricas  

Área da bacia- A 5.389,8 km 2 

Perímetro 369,618 km 

Forma da bacia Retangular 

Densidade dos rios          0,017 

Características do relevo  
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Hipsometria Max. 900m/Min.50m 

Amplitude altimétrica 850 m 

Características da rede de drenagem  

Hierarquia fluvial Ordem 4 

Comprimento do rio principal - L 137.13 km 

Sinuosidade do curso 16,36 

          Fonte: Santiago, 2014; 2015, 2017. 

 

 

4.1.5.1 Análise da Qualidade da Água dos Poços e Mananciais.  

No primeiro campo, ocorrido no período seco do ano de 2016, cuja observação se 

deu em todos os aspectos da pesquisa (uso e ocupação, dinâmica da população, gestão, 

aspectos ambientais, qualidade da água) identificou-se que, em algumas localidades, a 

população tem seu abastecimento hídrico complementado por meio do carro pipa, pois os 

poços não são suficientes para suprir as necessidades básicas. A água que chega à zona rural 

de São Miguel do Tapuio e Assunção do Piauí é distribuída nas cisternas e é utilizada tanto 

para o consumo humano quanto para a dessedentação dos animais e para as atividades 

desenvolvidas (Figura 14). 

 Identificou-se que, em algumas localidades, apesar da grande riqueza natural da 

região cujo lençol freático favorece água de boa qualidade, a população tem seu 

abastecimento hídrico complementado por meio do carro pipa, pois os poços construídos não 

são suficientes para suprir as necessidades básicas em algumas comunidades.  

 

Figura 14- Cisternas que são abastecidas com água advinda de carros pipa no período de estiagem. Localidade 

Baixa Verde em São Miguel do Tapuio. 

 

 

     Fonte: Santiago, 2014. 
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Um fato ainda observado é que existem localidades, como é o caso da Baixa 

Verde, em que há distribuição diretamente do poço para abastecer as residências dessa 

comunidade, e desse mesmo poço é encaminhada água para um pequeno reservatório (Figura 

15) sendo que é deste reservatório que um assentamento próximo, de mesmo nome, usufrui.  

Não há, entretanto, canalização para as residências da comunidade, e são essas as 

casas que recebem suprimento de água dos carros pipas distribuídos pelo governo do estado, 

juntamente com a prefeitura. 

 

Figura 15- Reservatório do qual a comunidade Baixa Verde se beneficia e divide com o assentamento próximo. 

 

         Fonte: Santiago, 2016. 

 

Dos poços analisados no alto curso, três são particulares, porém alguns chegam a 

fornecer água para as comunidades próximas. Como a densidade populacional, em geral nessa 

área da bacia é baixa, a presença de poços é frequente em quase todas as propriedades (Figura 

16A e 16B).  

Isso, porque a população, em muitos casos, não dispõe de assistência para 

manutenção dos poços cuja responsabilidade é do governo e das prefeituras, ficando, muitas 

vezes, em situação caótica pela falta d’água e dependente daqueles que possuem os poços 

particulares para disponibilizarem o recurso até que se restabeleça o fornecimento d’água do 

poço comunitário. Diante disso, percebe-se ainda que o nível de desenvolvimento nessa 

região não é acentuado.  
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Figura 16A e 16B - Propriedade particular com poço tubular, cuja água serve para consumo e utilização nas 

atividades agropecuárias. 

 

Fonte: Santiago, 2016. 

Basicamente, grande parte do que se é produzido tem por finalidade o consumo 

próprio, mas, se denota ainda uma produção em larga escala em alguns terrenos particulares 

cujos proprietários aproveitam o grande potencial hídrico subterrâneo da região associado ao 

poder aquisitivo, para a produção e comercialização de produtos nos centros urbanos das 

redondezas, bem como, na capital do estado. 

Diante do cenário encontrado, foi pertinente realizar a análise da água em algumas 

dessas propriedades e também em localidades, mesmo que pequenas, tendo em vista ser este o 

único meio de obtenção do recurso água, de modo a uniformizar os pontos de análise por toda 

a bacia. As análises de água foram realizadas no período seco e chuvoso, de modo a fazer um 

estudo comparativo dos principais poços, isto é, aqueles que têm importância impar para as 

comunidades usuárias.  

Os valores de temperatura, pH, sólidos totais dissolvidos (STD), salinidade, 

condutividade, nitrito, amônia e outros aspectos analisados nas 16 amostras coletadas, 

encontram-se simplificados nos quadros 11 e 12, respectivamente, os resultados das análises 

feitas no período seco e no período chuvoso. 

Quadro 11- Valores dos parâmetros físico-químicos analisados, para a BHSN, para o período seco e limites de 

referência conforme CONAMA n0 357/2005 para as classes 2 e 3 e SESAPI. 

No da 

coletas 

Temperatura 
o C 

PH STD 

(mg/L) 

SALINIDADE 

(‰) 

CONDUT 

IVIDADE 

(μS /cm) 

NITRITO 

(0 a 2,8 

ppm) 

Amônia 

total- ppm 

  

 0 a 500 C Intervalo 

de 6 a 9 

< 

500mg/l 

≤ 0,50 ‰ S 

(águas doce) 

10 a 100 

 μS/cm 

1,0 mg/L 

N 

Relação 

com pH e 

temperatura 

N 1 30.2 5,8 44.8 0.03 63.9 0.0 0.001 

N2 31.0 7.3 121,36 0.08 173,33 0.0 0,003 
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N3 29.8 6.8 34 0.02 48.33 0,25 0,001 

N4 29.7 4.7 55.8 0.03 80 0.0 0,0 

N5 30.1 4.6 72.7 0.05 104.5 0,25 0,001 

N6 31.2 4.7 45.2 0.03 65.0 0,25 0,001 

N7 29.6 7.3 130 0.09 185.2 0,25 0,003 

N8 31,5 7.4 187,6 0.13 266.6 0,25 0,004 

N9 33 6.8 95.9 0.06 140 0.0 0,001 

N10 31.4 8,2 133 0.09 189.7 0.0 0,021 

 N11*  33.5 7.2 142 0.10 203.3 0,25 0,003 

N12 31.7 6.5 182 0.13 130.3 0,25 0,001 

N13 33 9.6 407 0.28 577 0.0 0,129 

N14 29.9 8.1 299.3 0.21 428.3 0,25 0,021 

N15 29,0 7.4 190 0.15 90.0 0,25 0,004 

N16 29 6.4 180 0.14 200.0 0, 25 0,001 

*Análise pontual 

Fonte: Santiago (2017), pesquisa direta. 

 

Quadro 12- Valores dos parâmetros físico-químicos analisados, para a BHSN, para o período chuvoso e limites 

de referência conforme CONAMA n0 357/2005 para as classes 2 e 3 e FUNASA/2010. 

No de 

coletas 

Temperatura 
o C 

PH STD1 

(mg/L) 

SALINIDADE 

(‰) 

CONDUTI 

VIDADE 

(μS /cm) 

NITRITO 

(0 a 2,8 

ppm) 

Amônia 

total- ppm 

  

 0 a 500 C Intervalo 

de 6 a 9 

< 

500mg/l 

≤ 0,50 ‰ ou 

(águas doce)           

        

10 a 100 

 μS/cm 

1,0 mg/L 

N 

Relação com 

pH e 

temperatura 

mg/L N 

N 1 28,8 6,2 56,3 0,04 83.4 0 a 0,25 0,001 

N2 30,4 6,3 115,9 0,08 165.4 0 a 0,25 0,001 

N3 28,4 6,2 36,5 0,02 50.1 0,0 0,001 

N4 30,5 4,3 84,4 0,06 121 0.0 0,001 

N5 30,1 4,4 75,0 0,05 107.5 0.0 0,001 

N6 31,0 4,5 50,4 0,03 72.0 0.0 0,001 

N7 30,1 6,8 130 0,09 186.5 0.0 0,001 

N8 31,0 7,0 187,5 0,13 274.5 0,0 0,002 

N9 32,0 6,5 121,1 0,08 175.3 0.0 0,001 

N10 31,3 8,0 134,9 0,09 192.0 0.0 0,021 

 *N11  - - - - - - - 

N12 31,8 6,5 300 0,21 423 0 a 0,25 0,001 

N13 30,1 9,4 422 0,31 605 0.0 0,129 

N14 15,5 8,1 316,6 0,22 453.6 0.0 0,021 

N15 31,4 7,5 60,0 0,04 85 0 a 0,25 0,004 

N16 29,8 6,9 314 0,22 445 0 a 0, 25 0,001 

*Análise pontual (período seco) 

Fonte: Santiago (2017), pesquisa direta. 
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Observa-se, de modo geral, nos valores coletados, que a temperatura variou de 

29.0 0C a 33.50C no período seco e de 15.50C a 30.80C no período chuvoso. Nesse contexto, é 

importante considerar que a área da bacia está situada numa região de clima semiárido, 

portanto as condições climáticas influenciam na detecção de temperaturas elevadas. Apesar de 

também algumas amostras terem sido coletadas direto do reservatório, não houve mudanças 

consideráveis em relação àquelas coletadas diretamente dos poços, mantendo-se quase o 

mesmo nível de temperatura nos dois períodos. 

Houve uma alteração considerável do pH. Encontrou-se desde 4.6 até pH de 9.6. 

Sendo que o maior valor foi encontrado em amostras coletadas na sede municipal de Santa 

Cruz dos Milagres, baixo curso da bacia.  E, os valores de pH abaixo do recomendado pelo 

CONAMA, foram detectados somente na região do alto curso da bacia, em Assunção do 

Piauí. Esse cenário pouco se modificou nas amostras coletadas no período chuvoso. A base 

geológica pode influenciar também na determinação do pH nesses dois pontos em especifico, 

sendo que na região de Assunção do Piauí o predomínio é da formação serra grande e na 

região do baixo curso, a formação Poti.  

Os STD variaram desde 44.8 mg/l a 407 mg/l no período seco, e de 36.5mg/l a 

422mg/l no período chuvoso. Este foi, juntamente com a salinidade, os únicos parâmetros que 

não ultrapassaram os valores permitidos pelo CONAMA, entretanto, a variação entre as 

amostras foi demasiada. 

Quanto à salinidade, esta oscilou entre 0.02‰ e 0.28‰. No período chuvoso, essa 

variação foi de 0.02‰ até 0.31‰. Em ambas as amostras os maiores valores foram 

encontrados na região de Santa Cruz dos Milagres, baixo curso. Apesar de elevados, estes não 

ultrapassaram o limite que é de 0.50‰. 

A condutividade, por sua vez, oscilou consideravelmente, desde 48.3 a 577 μS/cm 

no período de estiagem. Os maiores valores encontrados também foram no baixo curso da 

bacia. Das 16 amostras, 11 apresentaram-se acima do limite estabelecido pela FUNASA para 

este parâmetro. No período chuvoso, a variação deste foi de 50.1 μS/cm a 605.0 μS/cm. Um 

valor bastante alto que pode ter relação com a salinidade já que nesta também se percebeu 

grande elevação. 

Dez pontos tiveram a presença de nitrito nas amostras no período de estiagem. 

Este número diminui para cinco no período chuvoso. Já a amônia total, os maiores valores 

foram de 0.021e 0.129mg/l, nas respectivas amostras N14 e N13. Estes pontos estão presentes 

na região do baixo curso e permanecem com estes valores mesmo no período chuvoso. Os 

mesmos foram classificados em níveis de atenção e crítico para presença da amônia na água. 
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É importante ressaltar que a amônia total é analisada relacionando-a com outros 

parâmetros. O balanço da amônia é determinado pelo pH, em especial, e em menor grau pela 

temperatura. À medida que aumenta o pH, o balanço muda no sentido da forma NH3, 

aumentando sua proporção. O risco de intoxicação aumenta muito quando a amostra detém de 

um pH mais elevado, como apresenta os resultados da maioria dos poços avaliados na região 

de Santa Cruz dos Milagres- baixo curso da bacia.  

Com isso, tem-se que, os teores inferiores ou igual a 0,020 mg de amônia total, 

são valores na faixa considerada segura (zona verde), enquanto que teores acima disso 

indicam maior atenção quanto a presença de amônia total (zona amarela) para o consumo. A 

amostra que apresentou teores de amônia acima de 0,101mg indica riscos para peixes em água 

doce, por exemplo, portanto, valores que podem ser prejudiciais ao ser humano também (zona 

vermelha). Assim, os níveis de amônia associada ao pH encontrados na área de estudo estão 

descritos na tabela 5.  

 

Tabela 5- Síntese dos valores de amônia total associadas à temperatura e ao pH dos poços na BHSN-PI. 

pH Temp. 0 C Concentração de amônia total (mg) –   

Período de Estiagem 

4.6 - 8.0 33.5 0.004-0.020 Zona Verde 

8.1- 8.5  32.0 0.021-0.100 Zona Amarela 

8.6- 9.6 32.0 0.101 Zona Vermelha 

        Fonte: Santiago, 2017. 

 

O primeiro poço analisado (N1) está situado no povoado Saco do Angico, em São 

Miguel do Tapuio, região do alto curso. É um poço tubular de propriedade particular e que 

tem como principal uso doméstico e agropecuário. Na propriedade existe produção de culturas 

de subsistência tais como milho, feijão, e que, segundo o proprietário, não utilizam produtos 

agrotóxicos nas lavouras. 

O ambiente analisado, não mostrou quaisquer atividades ou ação que pudesse 

comprometer drasticamente a qualidade da água do poço, exceto pela localização do mesmo 

em relação à fossa séptica que fica há 20m de distância do mesmo. Essa proximidade, 

associada ao declive do terreno poderia pôr em risco a qualidade daquela água. Contudo, o 

poço detém uma profundidade de 165m não representando perigo de contaminação da água 

por coliformes termotolerantes, uma vez que estes podem trazer problemas à saúde pública se 

atingirem uma profundidade de até 50m. 

O poço N1 apresentou temperatura correspondente com o horário coletado nos 

dois períodos, a incidência dos raios solares é maior na região e a pouca cobertura vegetal 
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facilita o aquecimento, portanto, temperatura da água entre 29 C0 e 34 C0 é condizente com as 

condições desse ambiente semiárido. Também não foi encontrado atividades que pudessem 

influenciar na temperatura da água. Em contrapartida, a amostra apresentou o pH abaixo do 

recomendado pela resolução do CONAMA n0 357/2005.  

Já no período chuvoso é possível observar alteração nos padrões de salinidade, 

condutividade e aparecimento do componente nitrito na amostra, o que é indicativo de 

poluentes na amostra. Observa-se que os valores não sofreram grandes alterações 

comparando-se os dois períodos do ano. 

A segunda coleta foi realizada no povoado Baixa Verde, também zona rural de 

Assunção do Piauí. O poço N2 é servido a toda a comunidade bem como ao novo 

assentamento de mesmo nome. Neste último, a água é canalizada e abastece todas as 

residências. Este possui uma profundidade aproximada de 165m. 

Em suas redondezas existe um posto de combustível ainda em construção. Há 

culturas diversas de subsistência e a caprinocultura, atividade frequente na região. Ao lado da 

caixa de armazenamento de água havia anteriormente um poço o qual se encontra desativado 

faz oito anos e que antes era o que abastecia essa comunidade (Figura 17).  

 

Figura 17- Poço desativado na comunidade Baixa Verde- São Miguel do Tapuio  

 

Fonte: Santiago, 2017. 

 

O poço analisado abastece toda a região atualmente. Ele foi perfurado com 

recursos da prefeitura de Assunção do Piauí. Entretanto, a falta de saneamento está dentre os 

maiores problemas encontrados, não somente nesta localidade, mas por toda a bacia. 
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 Não há sistema de coleta de lixo e nem uso de fossas sépticas na comunidade em 

especial, Então, é comum verificar até mesmo nas proximidades do reservatório d’água a 

presença de grande quantidade de lixo depositado pela própria comunidade (figura 18 e 19).  

 

Figuras 18 -Poço tubular que abastece a  

comunidade e o novo assentamento.  

 

Fonte: Santiago, 2016.                                  Fonte: Santiago, 2016. 

 

Mais adiante do ponto analisado há outro poço localizado no terreno de uma 

escola municipal, este também está desativado. Segundo os moradores, o mesmo fora isolado 

sem muitas explicações à população, ficando então todos a depender somente de um poço.  

Como dito, os poços não são suficientes e, por isso, todos tem cisterna também 

para que consigam armazenar água suficiente para o ano. Nela, é armazenada água advinda 

tanto do carro pipa disponibilizado pela prefeitura, quanto do próprio poço, devido as 

constantes quedas de energia ocorridas na região, o que impede o funcionamento da bomba. 

Destaca-se na análise dos parâmetros físico-químicos da amostra do poço N2, no 

período seco mostra que apenas a condutividade ultrapassa os padrões aceitáveis de consumo 

de água doce, com 173,33 μS/cm. E no período chuvoso esse valor apresenta uma pequena 

diminuição. Isso pode ter relação com a geologia local e com solos argilosos. A condutividade 

representa a facilidade ou dificuldade de passagem da eletricidade na água e pode estar 

relacionada também presença de poluentes. 

O terceiro ponto analisado foi na fazenda Santa Vitoria localizada no povoado 

Centro do Meio na zona rural de Assunção do Piauí. O poço N3 tem utilidade para consumo 

humano e animal, na área possui produção considerável de caprinos e bovinos.  

Ao observar as condições externas no entorno do ponto visitado, este fica dentro 

do mesmo terreno destinado a criação bovina de forma intensiva. A fossa séptica está a cerca 

de 80m do poço. Mas, este se encontra a uma profundidade de 228m. Inclusive, o aspecto da 

Figura 19- má conservação do local onde se encontra 

o reservatório em São Miguel. 
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água coletada é esbranquiçada, isso devido a grande profundidade que ela é extraída e do tipo 

de estrutura geológica da região, estando sobre a Formação Serra Grande (figura 20). 

 

Figura 20- Localização do poço analisado na fazenda Santa Vitoria. 

 

Fonte: Santiago, 2016. 

 

É importante destacar que a maioria dos moradores desse povoado tem o 

abastecimento hídrico proveniente da sede do município de Assunção do Piauí por meio de 

carro pipa. Este poço, na estação seca, apresentou temperatura condizente com o horário da 

coleta, baixo teor de STD e todos os parâmetros dentro dos padrões desejados. No período 

chuvoso, houve alteração somente nos valores de amônia com 0.25 mg/l. 

A coleta N4 foi realizada na sede do município de Assunção do Piauí. 

Primeiramente, a cidade tem seu abastecimento hídrico assegurado por cinco poços ao todo 

que abastece três reservatórios por meio dos quais são feitas a distribuição da água até as 

residências. 

Por não haver como coletar água diretamente dos poços, no primeiro ponto 

realizado na cidade foi preciso extrair a água para análise do reservatório em um acesso mais 

próximo possível. Seu entorno possui várias residências, porém, no momento da coleta no 

período seco, as mesmas encontravam- se sem o fornecimento hídrico.  

Segundo relatos dos moradores, isso é comum na cidade. Por conta disso, o local 

de extração foi na praça central da cidade, da água proveniente do reservatório localizado 

cerca de 80m de distância da mesma (figura 21). 
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Figura 21- Local de coleta da amostra de água - praça central de Assunção do Piauí.  

 

Fonte: Santiago, 2016. 

 

É conveniente destacar que o reservatório é abastecido por água advinda de três 

poços tubulares. Um se encontra ao lado do reservatório e outros dois em locais de difícil 

acesso, não sendo possível a ida até lá para registro. Esses poços possuem cerca de 80m de 

profundidade em média. Foram construídos com recursos da prefeitura em parceira com o 

governo do estado e abastece parte da cidade - centro e bairros da zona norte da cidade. 

Outro fato importante a destacar é que, conforme relatos de moradores, a cidade já 

sofreu com surto de diarreia ocorrido há três anos onde dois dos poços foram analisados 

ficando comprovado assim, que estavam contaminados. Como procedimento, na época foi 

colocado remédio diretamente no reservatório.  

Houve casos relatados também de meningite há algumas décadas, e que fora 

constatado que a água tinha agentes contaminantes que contribuíram para tal fato, o qual 

gerou a morte de muitas pessoas da região, segundo relatos da comunidade. 

Nas proximidades da coleta, a cerca de 500m, há o cemitério da cidade, a região é 

bastante urbanizada.  Existem relatos ainda da dificuldade no acesso a água, não pela falta da 

mesma, mas por problemas técnicos no abastecimento e distribuição ficando por dias a 

população sem o acesso ao recurso. 

Ainda sobre a avaliação do ambiente externo, há sistema de coleta de lixo três 

vezes por semana, porém, o lixo é transportado para um depósito a céu aberto na entrada da 

cidade. Nas proximidades do reservatório de água há deposição de lixo, destacando a falta de 
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saneamento básico adequado na cidade, nisso, algumas casas também não possuem fossas 

sépticas (figura 22).  

 

Figura 22- Lixo depositado no entorno do reservatório de água em Assunção do PI. 

 

                            Fonte: Santiago, 2016. 

 

Os resultados da análise físico-química do poço N4 detectou uma temperatura da 

água condizente com o horário da coleta no período de estiagem, entretanto um nível de pH 

muito abaixo dos valores padrões, cerca de 4,7. O nível de condutividade chegou a 80 μS/cm, 

portanto, dentro do padrão estabelecido pela FUNASA, assim também foram os outros 

parâmetros analisados. Contudo, no período chuvoso percebeu-se aumento da temperatura da 

água, não condizente com o período e horário da coleta. O pH permaneceu abaixo do nível 

recomendado, mas a condutividade, com 121μS/cm, mostrou-se acima do permitido e a 

amostra detectou ainda a presença de amônia que, mesmo em baixa quantidade, representa 

indício de poluentes na água. 

A coleta cinco foi realizada em outro ponto da cidade de Assunção mais 

precisamente no bairro Rodoviária, zona sul. O poço N5 localiza-se em um local de pouco 

acesso. A estrutura do poço N5 está em meio a um matagal próximo as residências. Neste, a 

coleta foi feita diretamente do poço por meio de um grande vazamento na tubulação que envia 

a água para o reservatório (figura 23A e 23B). 
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Figura 23A e 23B- Conservação do ambiente onde se situa o reservatório em que foi realizada a coleta 5. 

  
Fonte: Santiago, 2016. 

Conforme observado, é um bairro populoso na cidade sobre um terreno bastante 

pedregoso com algumas construções em andamento nas proximidades do poço. Há coberta de 

proteção do poço, mas com acesso bastante difícil a seu reservatório. O poço é também de 

responsabilidade da prefeitura do município. 

A análise físico-química detectou resultados parecidos com os do poço anterior. 

Tanto a temperatura, a condutividade, quanto os valores de amônia e nitrito, estão com níveis 

suportáveis. O pH, por sua vez, apresentou-se com 4.4. O cenário não modifica 

demasiadamente no período chuvoso quando foram verificados os valores novamente. 

Contudo, é importante enfatizar quanto ao nível do pH nas amostras que se apresentou muito 

abaixo do recomendado, caracterizando uma água com grau de acidez considerável. A 

formação Serra Grande, a profundidade do poço e o regime de chuvas escassas nessa área da 

bacia, de clima extremamente seco, são fatores que podem contribuir para essa característica 

da água disponível. 

A sexta coleta e última na cidade foi realizada no poço N6 situado na zona norte, 

bairro Viana.  Nesse local, é perceptível grande quantidade de lixo em seu entorno. Assim 

como no ponto anterior, este poço apresentava vazamentos na tubulação. Esse fato, de certo 

modo, representa grande desperdício do recurso hídrico visto que é um bem escasso na região 

e que o período de estiagem é bastante evidente e prolongado.  

A água foi coletada da torneira mais próxima da caixa d’água, pois, apesar do 

vazamento na tubulação não foi possível adentrar a casa de proteção do poço e não tem como 

ter acesso a água em outro ponto antes de chegar ao reservatório.  

O poço foi perfurado em meio às residências as quais possuem fossa séptica. O 

reservatório encontra-se a uns 100m de distancias do poço, sendo de responsabilidade da 

prefeitura (figura 24). 
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Figura 24- Casa de proteção do poço 6 perfurado nas proximidades das residências em Assunção. 

 

Fonte: Santiago, 2016.  

 

 Apesar disso, os resultados da análise físico-química deste poço mostrou valores 

aceitáveis. O pH de 4,7, a condutividade, por sua vez, está com níveis permitidos. Os valores 

não sofreram grandes alterações quando avaliados no período chuvoso. 

A coleta N7 foi realizada na localidade de Coqueiro, em São Miguel do Tapuio, 

estrada que dá acesso ao município de Pimenteiras. O poço N7 atende parte da comunidade, 

foi construído na década de 1970 e possui água insípida. Segundo moradores ela não é salobra 

como em outras regiões isso fora enfatizado (figura 25). 

Figura 25- Poço que abastece boa parte da localidade Coqueiro  

 

Fonte: Santiago, 2016. 
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Na observação direta do ambiente em seu entorno, há um posto de saúde próximo 

em construção, o solo é usado basicamente pela agricultura de subsistência, pecuária e 

especialmente a caprinocultura. Existe um cemitério a cerca de 1km de distância do poço, 

também, como não há coleta de lixo na região, este costuma ser queimado pelos moradores. 

O poço avaliado foi construído com recursos do PRONAF em convenio com a 

prefeitura e abastece 50% da comunidade havendo, portanto mais dois poços na região. Um 

desses poços já não funciona regularmente. Mas, nesse caso, o problema é de gestão. O 

funcionário responsável necessita ligar diariamente a bomba do poço de modo que as famílias 

realizem suas atividades e armazenem o suficiente em casa.  O que acontece, na maioria das 

vezes, é que o funcionário não executa essa função ficando parte dessa população da cidade a 

depender somente do outro poço.  

A área do poço é exposta e sujeita as intempéries e possíveis agentes 

contaminantes. Mas, segundo os moradores não há relatos de problemas envolvendo a 

qualidade da água na localidade sendo esta considerada de boa qualidade. O poço possui uma 

profundidade de 75m. 

Neste ponto, a análise físico-química detectou que a água do poço apresenta uma 

temperatura em harmonia com o horário da coleta no período seco, cuja oscilação varia entre 

280C e 32 0C. O pH apresentou-se ideal com 7,3. STD abaixo de 500mg/l conforme o Conama 

recomenda, porem a salinidade e a condutividade ultrapassaram os valores, 185.2 μS/cm esta 

última, ou seja, além dos valores estabelecidos pelo CONAMA n0 357/2005 que é de no 

máximo 100 μS/cm. Os valores de amônia e nitrito por sua vez, estão com níveis suportáveis. 

No período chuvoso estes valores se mantiveram quase que inalterados, porém, observa-se 

uma queda do nível de pH da água para 6,8, e elevação da condutividade para 186,5μS/cm.  

A localidade Morada Nova, também zona rural de São Miguel do tapuio, foi o 

ponto de coleta N8. É na verdade um poço particular, porém é disponibilizado também para a 

comunidade, uma vez que o abastecimento comunitário não é suficiente para todos. O poço 

N8 tem uma profundidade de 50m e contribui ainda para plantio de diversas culturas de 

subsistência. Essas plantações são feitas nas proximidades do poço.  

O proprietário ao disponibilizar água para parte da comunidade, para evitar o 

desperdício, liga a bomba somente por algumas horas no dia. Sendo assim, a amostra foi 

coletada de um recipiente recentemente abastecido, por não haver acesso diretamente do 

poço. 

 A análise físico-química detectou que a água do poço possui pH ideal, com 7,4. 

Os níveis de STD apresentaram-se dentro da normalidade, porém a condutividade chegou ao 
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valor de 266.6μS/cm, ou seja, muito além dos valores permitidos pela FUNASA que é de no 

máximo 100 μS/cm. O grau de salinidade nesta amostra foi maior até o momento dentre as 

outras, com 0,13‰ sendo que o CONAMA n0 357/2005 estabelece um limite de até 0,50 ‰ S 

em água doce. O nitrito chegou a 0,25mg/l e a amônia total também mostrou-se elevada em 

relação as demais análises pela bacia até o momento. No período chuvoso há uma diminuição 

do valor deste parâmetro, os outros permanecem estáveis, em contrapartida, a condutividade 

se eleva para 274,5μS/cm.  

A coleta N9 foi feita na localidade de Jenipapeiro, São Miguel, em um poço que 

abastece a comunidade e tem apenas 22m de profundidade, um dos mais rasos encontrados na 

bacia. O poço N9 foi construído em 1958. E, segundo os moradores, nunca apresentou 

qualquer indicio de contaminação, apesar da pouca profundidade do lençol freático. 

Entretanto, em termos de conservação do local, este se apresenta em um matagal, 

há presença de fezes e resíduos sólidos em seu entorno. Funcionava até certo tempo uma 

lavanderia, mas no momento está desativada e servindo de abrigo para os animais beberem 

por lá. Há também cerca de 1 km um matadouro e um posto de saúde em pleno 

funcionamento logo ao lado do poço (figura 26). Não há coleta de lixo e inclusive, no posto 

de saúde mesmo, há indícios de queima de resíduos sólidos. O reservatório d’água da 

comunidade fica próximo também. 

 

Figura 26- Poço e reservatório da localidade Jenipapeiro e ao lado um posto de saúde. 

 

Fonte: Santiago, 2016. 

Apesar disso, a análise físico-química do poço N9 identificou no período seco, pH 

ideal com 6.8, STD abaixo de 500mg/l conforme o Conama recomenda. Somente a 
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condutividade ultrapassou os limites estabelecidos, com 140 μS/cm. No período chuvoso 

observa-se um aumento nos valores de alguns parâmetros, especialmente a condutividade, que 

chegou a 175.3 μS/cm.  

A coleta N10 ocorreu na comunidade Brejo da Onça zona rural de São Miguel do 

Tapuio. No entorno do poço N10 observou-se falta de conservação do local. Notadamente as 

pessoas, não só nessa localidade, mas ao percorrer toda a bacia, mantém o hábito de queimar 

o lixo produzido, apesar de algumas comunidades como esta, possuírem coleta de resíduos 

três vezes por semana. 

Observou-se a existência de posto de combustível a 200m, aproximadamente de 

distância. Notadamente as pessoas, não só nessa localidade, mas ao percorrer toda a bacia, 

mantém o hábito de queimar o lixo produzido, sendo que esta, em particular, possui coleta de 

resíduos sólidos três vezes por semana. Em termos ainda de saneamento básico, não possui 

rede de esgoto, e a maioria das residências possuem fossas sépticas.  

Na área predomina agricultura de subsistência, mas há também produtos e 

serviços oferecidos. A prefeitura é responsável pelo abastecimento e construção dos poços. 

Mas este tem a ajuda dos recursos do PRONAF juntamente com a associação de moradores. 

Ele está localizado no terreno da escola.  

Observa-se então uma comunidade já bem mais desenvolvida em termos 

econômicos se comparado às pesquisadas anteriormente a essa. A região é abastecida por três 

poços. As vias de acesso estão sendo revitalizadas também.  

Nesta região foi identificado um problema ambiental grave, uma grande faixa de 

erosão evoluída para aspecto de uma voçoroca (figura 27). Ao que parece, já estão sendo 

realizadas obras de contenção da mesma, visto a presença de áreas com aterros. 

Figura 27- Processo erosivo (voçoroca) na localidade Brejo da Onça - São Miguel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Santiago, 2016.                                     
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Na análise físico-química verificou-se o pH na faixa de 8.2, condutividade 

elevada. Os valores de amônia total apresentaram-se entre os maiores em comparação com os 

outros poços ficando na faixa que indica alerta para os níveis de amônia presentes na amostra. 

Entretanto, há ausência de nitrito que é um fator de poluição na água. A análise comparativa 

dos parâmetros no período chuvoso identificou que os mesmos, pouco sofreram alterações 

com exceção da condutividade cujo valor apresentou-se ainda maior. 

As amostras de nitrito tiveram caráter qualitativo que apenas identifica a presença 

ou não de nitrito nas águas. Para os padrões exigidos do CONAMA n0 357/2005, que permite 

apenas 1mg/l, a presença de nitrito em altos níveis indica grandes preocupações a todos os 

envolvidos, especialmente em termos de potabilidade, uma vez que, os locais escolhidos para 

análises da qualidade da água, dependem fortemente da boa potabilidade desse recurso que é 

único para o suprir as necessidades da população que vive nesta região do Piauí. 

Outra análise foi feita no povoado São Nicolau - São Miguel do Tapuio. A coleta 

N11, foi feita em uma área de difícil acesso da bacia em um poço de 54m de profundidade, 

única fonte de abastecimento hídrico do povoado. O poço N11 foi recentemente aberto, mas 

se encontra exposto às intempéries e ao lado de um antigo poço, o qual foi isolado devido à 

má qualidade da água. Eles estão próximos a uma escola e um posto de saúde. O antigo poço 

foi desativado, segundo os moradores, por estar muito próximo a uma fossa da escola, por 

isso apresentava-se contaminado.  

Com a perfuração do novo poço a população começou a notar que o mesmo 

detinha quase todas as características do anterior. A água, ao ser coletada para análise 

apresentou uma coloração amarronzada, mas que, segundo os moradores, ela geralmente 

exibe um aspecto barrento, necessitando que as pessoas precisem filtrá-la e fervê-la para o 

consumo evitando o aparecimento de doenças.  

A análise físico-química deste poço identificou no período seco pH de 7,2 e STD 

conforme o CONAMA n0 357/2005 recomenda, entretanto, a salinidade e, especialmente, a 

condutividade mostraram valores indesejados para o consumo humano. Com 203.3μS/cm a 

condutividade se mostra bastante elevada. A amônia e nitrito por sua vez, estão com níveis 

suportáveis, mas requerem atenção (zona amarelo). O resultado da salinidade neste poço ficou 

dentre os mais elevados da área da bacia do rio São Nicolau.  

Notadamente, é um povoado que possui uma economia voltada para subsistência, 

mas que, além disso, trabalha com extração de materiais para construção. Não há coleta de 

lixo, e a maioria das pessoas possui fossa séptica em suas residências.  
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Devido à dificuldade de acesso ao povoado, não foi possível realizar análise da 

água daquele poço no período chuvoso, de modo a se ter um comparativo do comportamento 

da água frente aos diferentes períodos do ano.  

A coleta N12 foi realizada no baixo curso da bacia, mais precisamente na cidade 

de Santa Cruz dos Milagres. Nela foram coletadas amostras de água de cinco pontos. É uma 

região que detém muitos poços e onde o rio São Nicolau apresenta aspecto perene, podendo 

assim, ser investigado em termo de qualidade, já que é bastante comum o consumo direto no 

mesmo e seu uso nas diversas atividades econômicas de seu entorno. 

O município de Santa Cruz dos Milagres detém atividades agropecuárias em 

pequena e larga escala. Destacam-se aquelas realizadas nas áreas ribeirinhas dessa região, 

inclusive com culturas de milho e feijão, além de criação de bovinos e suínos. Em virtude do 

rio apresentar-se perene nessa região, e por já estar próximo da foz, os moradores aproveitam-

no para utilizar o sistema de irrigação nas culturas (SANTIAGO, 2014).  

É importante lembrar que é nessa região onde acontece a atividade turística 

religiosa, e que o rio São Nicolau apresenta-se como um atrativo para os visitantes no que se 

refere ao lazer (Figura 28). 

 

Figura 28- Atividade turística em Santa Cruz dos Milagres 

 

Fonte: Santiago, 2016. 

 

Na cidade existe uma série de nascentes /fontes de água. No ponto N12 foi 

coletada água de uma fonte situada no centro da cidade, próximo à fonte principal, de grande 

visitação dos romeiros. Nela, foi construído um pequeno reservatório que represa a água a 

qual as pessoas costumam utiliza-la para limpezas diversas.  
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A coleta foi feita cerca de 50 cm de profundidade (figura 29), mas, infelizmente, 

esta fonte apresenta-se com grande quantidade de resíduos sólidos e esgoto advindo das 

residências e das bancas de venda de suvenires próximas. Tanto é que antes de reformarem o 

local, ela servia como deposito de lixo. O local é muito movimentado por conta da atividade 

turística. 

A análise físico-química detectou no período seco pH de 6.5, os níveis de 

condutividade ultrapassaram os 100 μS/cm, sinalizando grande presença de resíduos na água. 

Os valores de amônia e nitrito, apesar de tudo, apresentaram-se com níveis suportáveis, 

possivelmente por haver maior diluição. Já no período chuvoso estes valores apresentaram-se 

bastante elevados, com destaque para os STD com 300mg/l e condutividade com 423μS/cm, 

mais de 4 vezes maior que o valor permitido.  

A salinidade também foi a maior neste ponto o que denota possível elevada 

evaporação das águas que, embora estando no período chuvoso, a condição do clima no 

momento da coleta poderia influenciar nos valores dos parâmetros. A forte incidência dos 

raios solares e a déficit das chuvas poderiam provocar tal efeito, também devido à localização 

geográfica do lugar em questão.  

 

Figura 29- Fonte localizada na praça central aparenta descaso da população. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Santiago, 2016. 

A coleta N13 foi feita no poço que abastece o centro da cidade e a zona norte, o 

reservatório fica próximo à igreja matriz de Santa Cruz dos Milagres (figura 30). 
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Figura 30- reservatório que abastece parte da cidade de Santa Cruz dos Milagres, localizado próximo a igreja 

matriz. 

 

 Fonte: Santiago, 2016. 

 

O poço N13 que abastece este reservatório está localizado na parte oeste da igreja 

e a água é bombeada até as residências (figura 31). A região tem fossas sépticas próximas e 

um abrigo para os romeiros, banheiros e restaurantes próximos. Segundo relatos de alguns 

moradores, a água é de péssima qualidade e bastante salobra. Na realidade, foi uma das 

amostras que apresentou teores maiores do que o recomentado em quase todos os parâmetros 

analisados. Esse é um dos poços construídos com recursos do SISAR-PI. 

 

Figura 31- Poço localizado na parte leste que alimenta o reservatório de Santa Cruz. O local encontra-se em mal 

estado de conservação. 

 

Fonte: Santiago, 2016. 
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A análise físico-química detectou que a água do poço N13 apresentou pH de 9.6. 

Os STD, apesar de se apresentarem abaixo de 500mg/l, está também entre os maiores valores 

encontrados, com 407 mg/l. Em geral, este foi o ponto que mostrou valores preocupantes, pois 

estão com níveis acima do recomendado para a potabilidade. A condutividade, por sua vez, 

ultrapassou o estimado, apresentando 577 μS/cm. E, a salinidade também foi a maior de todos 

os pontos analisados na bacia.  A amônia total foi identificada em ponto crítico, necessitando 

atenção para o uso deste recurso, com 0,129 mg/l.  

A presença de amônia e de nitrito na água são indicadores de poluição, assim 

como afirma Gomes (2003). Estes parâmetros em altas concentrações podem contribuir para a 

eutrofização do sistema aquático, ocasionando o aparecimento de plantas aquáticas.  

A análise deste ponto no período chuvoso identificou que os valores dos 

parâmetros permaneceram elevados, mas, destaca-se o aumento significativo da 

condutividade e salinidade da água, com 605μS/cm e 0.31‰, respectivamente.  

Já a coleta N14 foi no bebedouro público onde é canalizada água diretamente do 

poço. Ela é refrigerada e fornecida aos romeiros e turistas que visitam a cidades em tempos 

dos festejos. O poço N14 é de propriedade da igreja e antes era disponibilizado para toda a 

cidade. Com o crescimento da cidade não havia como abastecer a todos e por isso o 

Ministério da Saúde e o Governo, através do PROSAR, perfurou outros dois poços na cidade, 

que bombeiam água e realizam o tratamento e distribuição para as casas (figura 32). 

Entretanto, a água do “poço da igreja”, segundo os moradores, ainda é a de melhor qualidade 

para o consumo. 

 

Figura 32- reservatório construído para suprir a demanda da população da cidade de Santa Cruz dos Milagres. 

 

Fonte: Santiago, 2016. 
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A análise físico-química deste ponto identificou pH de 8.1, a salinidade e a 

condutividade tiveram valores altíssimos também neste ponto. Os níveis de amônia e nitrito, 

cuja classificação identificou a necessidade de atenção quanto ao consumo deste recurso, 

detectou que a presença de contaminantes na amostra é evidente.  No período chuvoso os 

valores se mantiveram, com exceção do nitrito. 

A coleta N15 foi realizada diretamente em águas superficiais, no rio São Nicolau. 

Nas imediações ocorrem atividades pesqueiras, é também onde se fixam grande quantidade de 

bares e restaurantes, é a área que simboliza o lado profano da cidade de Santa Cruz.  

Na observação do ambiente, detectou-se ainda próximo ao rio o posto de saúde da 

cidade, além de atividades rurais com o uso de agrotóxicos, destinação de efluentes 

diretamente para o rio, cemitério e áreas com atividade de mineração (extração de material 

para construção).  

Diante disso, com a análise físico-química observou-se que apesar de ser um 

ambiente cujo recurso hídrico está mais vulnerável às alterações antrópicas, este apresentou 

no período seco, valores condizentes com a resolução do CONAMA n0 357/2005. No entanto, 

os valores de amônia e nitrito requerem atenção, apesar de não apresentarem valores elevados. 

Já no período chuvoso, não foi detectado presença de amônia nas amostras.  

A coleta N16 foi na Fonte dos Milagres, assim denominada pelos visitantes, é um 

dos símbolos religiosos da cidade. Os turistas utilizam a água dessa nascente para banho, 

inclusive foram construídos banheiros no local para este fim, e também utilizam-se da fonte 

para o consumo próprio.  Acredita-se ser uma água milagrosa, por isso o local costuma 

receber cerca centenas de pessoas por dia.  

Para preservá-la ao máximo, existem funcionários contratados pela igreja que 

cuidam do local e controlam o fluxo de pessoas bem como a utilização da água, que antes era 

de livre acesso. Como a água já não jorra com tanta abundancia, medidas para conserva-la 

foram adotadas (SANTIAGO, 2014).  

O ambiente foi cercado e funciona das 8:00 as 17:00h (horário de visitação). 

Apesar de tudo, ainda percebe-se um grande desperdício desse recurso, e seu tempo para 

reposição de água é ainda maior a cada dia (figura 33). Em seu entorno existem residências, 

posto de saúde, sistema de esgotamento, e o cemitério. 
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Figura 33- Fonte dos Milagres, que costuma receber centenas de pessoas por dia. Faz parte do roteiro turístico da 

cidade. 

  

  
Fonte: Santiago, 2016. 

 

Ao realizar a análise físico-química do ponto N16 no período seco, observa- se 

níveis de salinidade dentre os mais elevados. Assim também foram os níveis de condutividade 

cujo valor ultrapassa os 400μS/cm. Estes dados se repetiram no período chuvoso, com poucas 

alterações nos valores encontrados. Isso representa uma fonte cuja qualidade da água apesar 

da forma de exploração, encontra-se ainda adequada para o uso de todos. 

Algumas análises apresentaram variações significativas dos parâmetros em 

relação aos padrões estabelecidos na resolução n0 357, de 17 de março de 2005 do CONAMA, 

para o consumo humano e outros usos. Mas, um parâmetro que merece destaque é a 

condutividade. Dos níveis de condutividade nas amostras, somente quatro mostraram-se 

dentro do padrão estabelecido pelo CONAMA n0 357/ 2005. Sendo que as outras doze 

amostras apresentaram-se desde com alteração mínima, até valores extremamente elevados, 

indicando grande quantidade de resíduos dissolvidos na água o que eleva os níveis de 

condutividade na mesma.  

Os resultados obtidos, no que se refere a análise das amostras coletadas no 

período de estiagem na bacia, constataram que o nitrito também está presente em quase todas 

elas. Este é um indicador de poluição. Assim também foram os teores de amônia, cujos 

valores encontrados em alguns dos pontos analisados, mostraram não estar dentro dos padrões 

de qualidade da água exigidos pelo CONAMA n0 357/ 2005, que estabelece um máximo de 
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0,02 mg/l. É o caso dos pontos N10, N13 e N14, cujos resultados encontrados apresentam-se 

no limite e acima dos padrões exigidos. 

O diagnóstico obtido foi importante, uma vez que, ao associar às condições 

socioambientais da área da bacia do rio São Nicolau, pôde explicar situações de 

vulnerabilidade as quais essas pessoas encontram-se visto que, a população depende da boa 

qualidade da água cuja disponibilidade superficial é mínima. Sem dúvida, muitas das 

anomalias detectadas na análise da água refletem descuidos quanto à conservação da 

qualidade da água disponível que, em face da escassez, o controle no uso e exploração dos 

recursos deve ser priorizado a fim de evitar mudanças maiores e riscos futuros a todos os 

envolvidos. Interferências antrópicas graves como desmatamento, a substituição da vegetação 

original e a própria dinâmica climática da região refletida nos baixos níveis de precipitação 

atmosféricas, que dificultam a oxigenação da água dos poços e mananciais, são situações que 

podem comprometer a boa qualidade da água. 

 

4.1.6 Vegetação 

Como o tipo de cobertura vegetal, além da influência do clima, também se deve 

ao tipo de solo presente na região considera-se que a vegetação piauiense apresenta-se com 

predomínio dos cerrados e caatingas se sobrepondo em diversos pontos, tornando-se, muitas 

vezes difícil definir os limites entre elas (PIAUÍ, 2010). Na área de estudo não é diferente 

podendo visualizar vários tipos de vegetação numa mesma região possuindo desde espécies 

da caatinga arbórea e arbustiva até espécies de cerrado e cerradão (Figura 34). 

            Figura 34- Aspectos da Vegetação com Caatinga Arbórea no Alto Curso. 

 
 

 Fonte: Santiago, 2016.  
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No alto curso o predomínio é de espécies da vegetação típica da caatinga como 

juremas (Mimosa verrucosa Benth), marmeleiro (Croton blanchetianus Baill), cactáceas 

como: cactos (pachycereus pringlei e blossfeldia liliputiana), palma (Opuntia monacantha 

Haw), mandacaru (Cereus jamacaru DC, carrasco (Psitacanthus SP), observadas na visita de 

campo (Figuras 35A e 35B). 

 

Figuras 35A e 35B- Jurema e cactos, exemplos de vegetação típica da caatinga observadas no alto curso 

Fonte: Santiago, 2014.                                               Fonte: Santiago, 2014. 

 

Já no médio curso, a caatinga é intercalada com coqueirais, como das espécies 

babaçu (Orbignia speciosa (Mart. ex Spreng.)), em grande quantidade, carnaúba (Copernicia 

prunifera (Mill.) H.E. Moore), buriti (Mauritia flexuosa L. f.), além da oiticica (Licania 

rigida) caracterizando a vegetação típica de transição entre caatinga e vegetação da Floresta 

Amazônica (mata úmida) (Figura 36). 

À medida que segue em direção ao baixo curso percebe-se uma maior incidência 

de plantas típicas do cerrado e cerradão como o cajueiro (Anacardium occidentale l.), 

embaúba (Cecropia angustifólia), ipê (Tabebuia), fava-de-boi (Canavalia brasiliensis Mart. 

ex Benth), jenipapeiro (Genipa americana L.), dentre outras (Figura  37). Mas, ainda se vê 

resquícios da vegetação caatinga (SANTIAGO, 2014). 
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 Figura 36- Cocais identificando vegetação 

 típica de área de transição no baixo curso. 

Fonte: Santiago, 2016.                                                        Fonte: Santiago, 2016.  

 

A cobertura vegetal das unidades de paisagem natural considerada 

moderadamente estável recebe, segundo a metodologia de Crepani et al., 2001, valores entre 

1,4 e 1,7 na escala de vulnerabilidade. À cobertura vegetal cuja proteção é considerada 

mediana atribuem-se valores em torno de 2.0. Para a cobertura vegetal moderadamente 

vulnerável reservou-se os valores situados entre 2,3 e 2,6. Já para a cobertura vegetal 

considerada vulnerável nas unidades de paisagem natural se atribuem valores próximos a 3,0 

na escala de vulnerabilidade.  

Com base nesta escala, foi realizada a identificação do grau de vulnerabilidade em 

termos de cobertura vegetal e usos para a BHSN o qual apresentou níveis que representam 

transição e instabilidade quanto ao uso e cobertura (tabela 06).   

Tabela 06- Valores de vulnerabilidade relacionados ao uso e cobertura da BHSN 

Tipos de uso e cobertura Grau de vulnerabilidade 

Vegetação arbórea 1,9 

Vegetação Arbustiva  2,3 

Vegetação Herbáceo- arbustiva 2,5 

Cultivos temporários 3,0 

Cultivos permanentes 2,8 

Vegetação herbácea e Pecuária  2,9 

Fonte: Santiago, 2018. 

Com a média aritmética (4) esta classe apresentou grau de vulnerabilidade próximo 

de 3 o que indica instabilidade. 

Figura 37- Vegetação de cerrado no baixo curso.  

_____________________ 

(4) Média aritmética para uso e cobertura: 1,9+2,3+2,5+2,8+3,0+2,9 = 15,4 = 2,6 

                                                                      6                           6  
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Diante do levantamento geoambiental da BHSN e a atribuição dos valores quanto 

à estabilidade/instabilidade de cada elemento analisado, realizou-se a média aritmética final. 

Esta mostra a síntese do grau de vulnerabilidade/estabilidade de cada unidade e que, em 

seguida, será utilizada para o cálculo da capacidade de suporte da BHSN. 

 

V = (G +R +S +Vg ) = V = (2,7+1,9+2,4+2,6) = 9,6 = V = 2,4 

                   4                                   4                     4 
 

Onde:  

V= vulnerabilidade 

G= geologia  

R= relevo 

S= solo 

Vg= vegetação 

 

4.2 Uso e cobertura da BHSN e ambientes degradados. 

Diante da caracterização geoambiental da bacia, percebe-se que os sistemas 

ambientais tendo como base os aspectos geomorfológicos se assentam numa diversidade 

litológica que de fato, propiciam uma compartimentação em que o relevo se adéqua 

visivelmente a estrutura da bacia sedimentar Piauí-Maranhão, também associada nitidamente 

a grande variação climática, configura-se em um mosaico de diferentes sistemas ambientais, 

os quais comportam distintas formas e processos de uso e ocupação.  

Assim como afirma Souza et al (2012), os sistemas ambientais são integrados por 

vários elementos que mantêm relações mútuas e são constantemente submetidos aos fluxos de 

matéria e de energia. Os sistemas representam a organização do ambiente natural 

configurando-se em potencialidades e limitações em termos ambientais.  

A bacia do rio São Nicolau possui atividades que vão desde a agricultura de 

subsistência, geoturismo e turismo religioso, isso, devido a sua grande extensão territorial.   

Por meio do levantamento de campo, uso de imagens de satélites, informações do 

censo do IBGE (2010) e dados primários, pode-se observar que em cada setor da bacia existe 

a ascendência de uma atividade em particular, que posteriormente, foi possível reunir e 

identificar aquela que mais se destaca em cada sistema ambiental. No entanto, é possível 

averiguar a predominância da caprinocultura extensiva e da agropecuária em toda sua 

influência (figura 38).  
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Figura 38- Produção agropecuária no município de São Miguel do Tapuio- alto curso. 

 

      Fonte: Santiago, 2016. 

 

Santiago (2014) detectou na área atividades de piscicultura, agricultura, 

ovinocaprinocultura, produção de mel. Existem localidades cuja produção agrícola se dá em 

larga escala também. Nisso, as áreas de maior adensamento populacional (as sedes municipais 

principalmente) concentram a comercialização de grande parte daquilo que é produzido na 

BHSN (figura 39). 

 

Figura 39- Área com cultivo de feijão em período de descanso não região do médio curso da BHSN. 

 

Fonte: Santiago, 2016. 
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As condições socioeconômicas dos principais distritos, comunidades, povoados e 

das sedes municipais inseridas na bacia estão distribuídas por setor.  

 

4.2.1 Aspectos socioeconômicos e impactos no alto curso. 

 

O município de Assunção do Piauí é o único município com sua área quase que 

totalmente inserido na bacia, localizado na região do alto curso o município teve uma 

população estimada para 2016 de 7.703 habitantes. Ele ocupa 36% do total da área que 

compreende o alto curso da bacia. Tem um IDH de 0,499 e o PIB per capita de 4.781,26 reais 

em 2014. A densidade demográfica de Assunção é de 4,44 habitantes/km², portanto, ainda é 

considerada uma região pouco habitada.  

Basicamente, quanto às formas de uso identificadas nessa região, lidera-se a 

agropecuária, cultivos temporários, onde é possível observar uma alteração significativa da 

paisagem no período chuvoso, em comparação ao período seco, não só pelo resurgimento da 

flora, processo natural da vegetação de caatinga no período chuvoso, mas também pela grande 

quantidade de terras que são utilizadas para plantio temporário nesse período (figura 40 A e 

40 B). São extensas áreas com plantações de milho, feijão, mandioca, dentre outros legumes 

típicos da cultura local.  

 

Figura 40 A e 40 B- comparativo de paisagens em diferentes períodos do ano em Assunção. Imagem A- período 

de estiagem e imagem B- período chuvoso. 

Fonte: Santiago, 2016; 2017. 

 

Segundo dados obtidos no senso IBGE (2010), em Assunção foram plantados 38 

hectares de arroz produzindo três toneladas do produto. A cana- de- açúcar também é 

A B 
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destaque. Em 20 hectares foram produzidos cerca de 1.000 toneladas do produto. O feijão 

teve colheita de 378 toneladas do grão produzidos em 3.538 hectares. O milho também é uma 

das culturas mais vista na região e teve uma produção de 164 toneladas do grão produzido em 

1.986 hectares de terras. 

Na lavoura permanente o destaque é da produção da castanha do caju, o qual teve 

no município 180 hectares de área plantada por caju. Com uma produção de 16 toneladas de 

castanha. 

A extração vegetal destaca-se com a produção de cera de carnaúba com 15 

toneladas e a extração de madeira para produção do carvão vegetal, foram cerca de 41 

toneladas, chegando a 40,385m3 de madeira. 

Devido à geologia com relevo escarpado, este setor da bacia possui grande 

potencial para a prática do geoturismo. É nessa região que se encontra a Área de Proteção 

Ambiental (APA) da Serra da Ibiapaba. E ainda, segundo a secretária de estado da Mineração, 

Petróleo e Energias Renováveis do Piauí, existem um processo de implantação do sistema 

eólico de geração de energia no município de Assunção do Piauí.  

O parque eólico da Serra da Ibiapaba, já encontra-se em fase de execução do 

projeto, e envolverá os municípios de São Miguel do Tapuio, Assunção do Piauí e Buriti dos 

Montes, onde deverá produzir cerca de 4,4 gigawatts (4 mil megawatts) de energia. No 

momento, já foram instaladas as torres para medição da intensidade e direção do vento. Tanto 

o município de Assunção, quanto parte de São Miguel do Tapuio possuem em algumas 

localidades altitudes de aproximadamente 900m, por isso, são favoráveis a essa atividade por 

funcionar como um corredor de vento permanente. 

Dados do IBGE (2015) identificam, ainda quanto a pecuária em 2015, que 

Assunção do Piauí deteve um rebanho efetivo total na produção de bovinos, suínos, caprinos, 

ovinos e galináceo satisfatório com cerca de 35. 557 cabeças. Destaca-se a produção de leite 

de vaca de aproximadamente 176 mil litros no mesmo ano.  

Alguns povoados, distritos e comunidades, contribuem fortemente para os 

números na produção econômica do município, como é o caso do distrito Baixa Verde, e os 

povoados Serrinha, Centro do Meio, Cacimba Grande, Lajeado Branco. São ofertados, além 

de comércio, os serviços de saúde, com 03 postos de saúde na região, e educação, com 51 

unidades escolares presentes no município de Assunção. 

Das dificuldades relacionadas ao uso e cobertura nessa região do alto curso, além 

dos problemas provenientes da escassez hídrica, em termos sociais, muitas das formas de uso 

e ocupação podem acarretar problemas ambientais devido às características limitantes do 
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domínio semiárido que precisa de uma restrição maior na exploração de seus recursos 

naturais, uma de suas peculiaridades. Entretanto, segundo Santiago (2014), a população que lá 

reside sofre mais por conta da má gestão e planejamento adequados ao ambiente do que pela 

própria dinâmica ambiental. Em termos de saneamento, Assunção possui cerca de 1.068 

unidades com abastecimento de água tratada. 

Em termos ambientais, em um solo como da região semiárida, intervenções 

antrópicas e alterações advindas de atividades requerem mais cuidados. Estudos de modo a 

adequar o uso às limitações do ambiente, são necessários, do contrário, se terá um consumo 

limitado dos recursos, trazendo complicações maiores, especialmente as pessoas com menor 

poder aquisitivo (SANTIAGO, 2014).  

Dos problemas relacionados às atividades desenvolvidas, no que confere ao 

ambiente natural nessa área do alto curso da bacia destaca-se a presença de erosão do solo em 

diferentes tipos. Erosão laminar e erosão em sulcos são os mais comuns na região. Muitas das 

áreas encontradas com esse tipo de impacto estão relacionadas a atividades agrícolas e 

pecuárias. Outras foram encontradas em regiões com retirada de material para construção e 

em regiões próximas a rodovias (figura 41).  

 

Figura 41- Área erodida próxima à rodovia de acesso a Assunção do Piauí – alto curso. 

 

Fonte: Santiago, 2016. 

 

Outro problema encontrado em muitos locais da bacia foi a presença de resíduos 

sólidos depositados em locais inadequados, inclusive nas proximidades dos poços e 

reservatórios de água que abastecem as cidades e povoados (figura 42) e de práticas de 



138 

 

 

queimadas, o que acaba empobrecendo o solo com a retirada gradativa dos nutrientes (figura 

43).  

Essas práticas agrícolas estão diretamente associadas à retirada da cobertura 

vegetal para o plantio de culturas. Isso, portanto não chega a representar um impacto direto ao 

meio ambiente, pois geralmente os agricultores se utilizam de pequenas áreas para culturas de 

subsistência. Entretanto, o abandono das terras posteriormente ao seu uso consecutivo, 

deixando as terras expostas às intempéries são, em sua maioria, as causas básicas para a 

ocorrência de erosão e possível infertilidade dos solos em longo prazo.  

 

Figura 42- Presença de lixo no Povoado Baixa                 Figura 43- Áreas expostas por práticas de  

Verde próximo a Assunção do Piauí – alto curso.               queimadas em Assunção do Piauí 

  
Fonte: Santiago, 2016.                                                   Fonte: Santiago, 2016. 

 

A porta de entrada para a cidade de Assunção do Piauí, no período da pesquisa se 

apresenta com um lixão a céu aberto (figura 44), local onde se é depositado todo o lixo 

produzido na sede municipal. Por ser próximo a BR é preciso reduzir a velocidade devido ao 

perigo de algum objeto, como as sacolas plásticas, venham a atingir os veículos e provocando 

riscos de acidentes. 

O local parece ser improvisado, pois não apresenta nenhuma infraestrutura de 

suporte ou que evite o transporte do material para as áreas próximas do local. Devido à grande 

velocidade dos ventos, o lixo espalha por quilômetros de distância. Por conta disso, representa 

perigo de doenças, além do mau cheiro provocado. 
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Figura 44- Deposição do lixo a céu aberto na entrada da cidade de Assunção do Piauí. 

 

Fonte: Santiago, 2016. 

 

O município de São Miguel do Tapuio, com população estimada em 17.604 

habitantes, possui 55,46% de seu território inserido na bacia, desses, 1.750,77km2 

complementam a região do alto curso juntamente com Assunção do Piauí. A densidade 

demográfica do município é de 3,48 habitantes por km2, sendo pouco povoada essa região. O 

IDH do município foi de 0,556 e um PIB per capita de R$ 5.373,16. Na parte compreendendo 

o alto curso encontram-se as comunidades Barraca das Tabuas, Coqueiro, Morada Nova, os 

povoados Frozinha e Saco do Angico, onde foi possível averiguar o predomínio da atividade 

agrícola de subsistência e a caprinocultura.  

Existem ainda grandes áreas de cultivo permanente como a cajucultura (Figura 

45), com 62 toneladas de castanha produzida, banana a qual também teve uma produção de 65 

toneladas em 2015, conforme dados do IBGE.  

               Figura 45- Cultura de Caju na Região de São Miguel do Tapuio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: Santiago, 2014. 
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Na lavoura temporária 260 hectares de terras do município foram destinados à 

produção de arroz, cuja produção chegou a 29 toneladas. Da mesma forma, o feijão teve 3.384 

hectares de terras produzindo 467 toneladas do grão. Assim, como o arroz e o feijão, o milho 

é um dos cultivos mais presentes em toda a bacia. Nessa área, 349 toneladas foi a sua 

produção em 2015. Além desses, existem ainda a produção de mandioca e de cana de açúcar. 

Para suprir a deficiência de água superficial, uma vez que, as chuvas são escassas 

e os riachos que cortam as comunidades contém água apenas no período chuvoso, existem 

investimentos para a construção de poços artesanais e tubulares, cisternas a fim de armazenar 

água da chuva para a utilização durante o período seco como mostra a figura 46 

(SANTIAGO, 2014). 

 

Figura 46- Cisterna usada para abastecimento d’água e uso no período de estiagem no povoado Baixa Verde em 

Assunção do Piauí. 

 

       Fonte: Santiago, 2016. 

 

4.2.2 Aspectos socioeconômicos e impactos no médio curso  

 

Já na região que compreende o médio curso da bacia e onde está cerca de 866,99 

km2 de extensão territorial de São Miguel. Segundo dados do IBGE (2015), o rebanho efetivo 

de bovinos, suínos, caprinos, ovinos e galináceos totaliza 132.790 cabeças. A produção com 

maior destaque é a de leite de vaca com 446 mil litros, e em 2015 teve-se ainda uma produção 

de mel de aproximadamente 14.521kg, além de cerca de 89mil dúzias de ovos. 

As localidades de Jenipapeiro e Mendes, os distritos de Mata Escura, Brejo da 

Onça e Brejo Grande, além das comunidades de São Nicolau e Jenipapeiro, são exemplos de 
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concentrações urbanas que compreende a região do médio curso e que contribui para formar 

os números na economia do município, essa se confere numa das áreas mais produtivas em 

termos agropecuários de São Miguel do Tapuio.  

O extrativismo vegetal e silvicultura, outra atividade frequente no médio curso, 

produziu com a extração vegetal da cera de carnaúba, 425 toneladas e de madeira para carvão 

cerca 1.690 toneladas em 2015. 

O médio curso também é formado por parte dos municípios de Pimenteiras e 

Aroazes. Correspondendo cerca de 5% de seus territórios inseridos na bacia, respectivamente, 

os municípios possuem pouca extensão de terra inserida na área de estudo. Contudo, grande 

parte destas terras está ocupada por enormes fazendas. Os usos dos recursos são para fins 

agropecuários com grandes terrenos arados e preparados para plantio. A existência de 

pequenas comunidades tais como Boqueirão e Pripiri traz a agricultura de subsistência, assim 

como atividades de piscicultura com aproveitamento dos açudes presentes na região 

(SANTIAGO, 2014). A produção de tilápia e tambaqui chegou a aproximadamente 28.000kg 

em 2015.  

Pimenteiras, com uma população 11.925 habitantes, possui um IDH de 0,566, a 

densidade demográfica de 2,57, detém um PIB per capita R$ 5.297,84.           

A produção de bovinos, suínos, equinos, caprinos, ovinos e galináceos totalizam 

mais de 50 mil cabeças, além da produção de mel de abelha e leite de vaca que juntos formam 

14.256kg na produção. Essa área do médio curso possui propriedades com uma infraestrutura 

superior em relação a outras presentes pela bacia, com instalações bem sofisticadas inclusive, 

pista de pouso para pequenos aviões o que permite a facilidade quanto ao acesso à área.  

Ainda neste município, segundo dados do IBGE (2015), existe produção em larga 

escala de bananas, com 41 toneladas produzidas, e de castanha de caju com 18 toneladas. 

Ainda tem-se produção de coco-da-baía com uma quantidade de 24 mil frutos.  

As lavouras temporárias destacam-se com a produção de arroz, fava, feijão, milho, 

mamona, mandioca e melancia compreendendo aproximadamente seis mil hectares de terras 

produzidas. Existe a extração de cera de carnaúba e de madeira para carvão, tora e lenha. 

Aroazes, com população de 5.755, tem uma densidade demográfica de 7,03 

habitantes por km2, seu IDH é de 0,583 e o PIB é de R$ 6.285,98.  

Na atividade agropecuária tem como destaque novamente a produção de bovinos, 

suínos, ovinos e caprinos com aproximadamente 28 mil cabeças, além disso, a produção de 

mel de abelha, ovos, leite de vaca além da piscicultura juntas geram números bastante 

significativos para a economia desse município. As lavouras temporárias e permanentes se 
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assemelham ao produto e a produção dos municípios citados anteriormente. Assim também, é 

o extrativismo vegetal com 25 toneladas de cera de carnaúba e 42 toneladas de extração de 

madeira para carvão, lenha e toras. 

 Dos impactos observados nessa região do médio curso, a presença de erosão em 

sulcos e voçorocas passa a ser mais frequentes. Isso porque o ambiente apresenta 

características de clima úmido e subúmido, diferentemente do alto curso onde há índices 

pluviométricos menores. 

Áreas degradadas, com aparecimento dos sulcos de erosão, caso não haja 

intervenções e, isso venha a se prolongar por muito tempo, a tendência é que o efeito 

degradacional evolua para um estágio mais avançado da erosão refletido no surgimento de 

voçorocas (Figuras 47) podendo até se estabelecer um processo de desertificação na região 

(SANTIAGO, 2014). 

 

Figura 47- Voçoroca encontrada na região do São Miguel do Tapuio provocada pelo solo exposto às grandes 

enxurradas. 

 

Fonte: Santiago, 2016. 

 

Segundo Santiago (2014), essa problemática está novamente associada à atividade 

agropecuária em muitos casos.  O que se observa é extensas áreas em preparo e outras com o 

solo totalmente descoberto. Diante disso, ocorre o aparecimento de outros problemas, pois, 

tais circunstâncias podem comprometer o desenvolvimento das atividades agrícolas, muito 

presente no médio curso, uma vez que, compromete a qualidade do solo que deixa de ter as 

condições e propriedades necessárias para a produção e cultivo das lavouras levando o 

abandono dessas terras. 
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4.2.3 Aspectos socioeconômicos e impactos no baixo curso.  

 

As condições socioeconômicas da região do baixo curso inteiram com os 

municípios de São Miguel do Tapuio, São João da Serra que possui uma margem muito 

pequena de seu território inserida nessa parte, cerca de 2%, e, conforme censo do IBGE 2010, 

a população do município era de 6.157 pessoas, com densidade demográfica de 6,12 hab./km². 

Não há dados socioeconômicos evidentes incluídos nesta área.  

Santa Cruz dos Milagres é o município com 176,15km2 de seu território dentro da 

bacia. Uma faixa de 448,79km2 ocupa também o médio curso da bacia, estando o restante 

completando a extensão do baixo curso onde se encontra a sede deste município.  

Este município tem uma população estimada de 3.940 habitantes. O IDH é de 

0,556, com PIB de R$ 5.373,16 e densidade demográfica de 3,48. A atividade econômica 

predominante também se resume à agropecuária. O rebanho efetivo totalizou 39.374 cabeças 

dentre bovinos, suínos, equinos, ovinos, caprinos e galináceos. A produção em destaque foi 

novamente a de leite de vaca, com aproximadamente 68 mil litros e, uma produção de ovos 

com cerca de 6mil dúzias em 2015.  

Alguns povoados e distritos do município se destacam na produção agropecuária 

como é o caso dos povoados Alto Alegre, Vista Alegre, Várzea de Palha e o distrito de Serra 

Negra, sendo este último localizado na região do médio curso. São exemplos de aglomerados 

urbanos em meio a grandes vazios demográficos no limite da bacia. 

A lavoura permanente há destaque na produção da castanha de caju com 63 

toneladas em 700 hectares de terras. Já a lavoura temporária, a produção de milho é bastante 

acentuada com 231 toneladas em grãos produzidos em 550 hectares de terras. O baixo curso 

tem potencial para a piscicultura, turismo e agricultura. 

É importante destacar que na sede de Santa Cruz dos Milagres se sobressai o que 

se denominou de turismo religioso. Essa atividade ajuda a fomentar a economia local, e está 

ainda em significativo crescimento. Com isso, investimentos em infraestrutura foram 

priorizados para aquela região nos últimos anos. Nesse meio, o rio São Nicolau apresenta-se 

como um atrativo turístico a todos que visitam a cidade (Figura 48). 
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Figura 48- Rio São Nicolau em Santa Cruz dos Milagres o qual serve de atrativo de lazer para os visitantes. 

 

Fonte: Santiago, 2016. 

 

Santa Cruz dos Milagres é considerada a cidade com a maior romaria do Piauí e a 

terceira maior do Nordeste chegando recebendo mais de 50 mil romeiros por ano (figura 49). 

As romarias ocorrem em três períodos do ano. Porém é percebível que a cidade ainda não 

possui uma infraestrutura de suporte adequada, uma vez que, nos períodos de festividades a 

maioria das pessoas se aloja em terrenos baldios e próximos aos pontos de visitação como a 

igreja matriz, pois as pousadas, hotéis e alojamentos populares para os romeiros ainda são 

insuficientes para a grande demanda (SANTIAGO, 2014).  

 

Figura 49- Pessoas no período festivo se aglomerando nas proximidades da igreja em Santa Cruz dos Milagres. 

 

Fonte: Santiago, 2016. 
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Entretanto, com o crescimento da romaria e a valorização do local algumas 

transformações espaciais puderam ser notadas, isso por conta dos investimentos em 

infraestruturas visando o desenvolvimento da economia local com base no turismo da região 

(SANTIAGO, 2014). 

Dentre os investimentos destaca-se a construção da orla de São Nicolau, a 

Barragem dos Milagres no rio São Nicolau, em andamento, que prevê capacidade de 492hm3 

para fins de abastecimento hídrico e controle de vazão para evitar alagamentos nas cidades à 

jusante da barragem, algo muito frequente no período chuvoso.  

A montante da barragem, além de favorecer o aproveitamento hidroagrícola em 

torno do lago formado, também poderá contribuir com as atividades de piscicultura e de lazer. 

Isso também contribuirá para o levantamento de dados referentes à possível implantação de 

uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH) nessa região (IDEPI, 2006). 

Também foi inaugurado em 2016 o novo santuário, com capacidade para 3mil 

pessoas (figura 50). Com a inauguração do novo santuário ocorrido em 2016 e aumento nos 

investimentos e melhorias para a recepção de visitantes, de pavimentação de ruas e vias de 

acesso à cidade, há uma forte tendência para o aumento de visitantes na cidade. 

Consequentemente, a pressão sobre os recursos ali disponíveis acaba sendo ainda maior. 

 

Figura 50- novo santuário construído para comportar o grande número de fiéis em Santa Cruz dos Milagres. 

 

Fonte: Santiago, 2018. 

 

É percebível que a economia local gira em torno da atividade turística, entretanto, 

muitos problemas são perceptíveis também na região de Santa Cruz dos Milagres. O turismo 
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de forma direta ou indiretamente influencia no cotidiano das pessoas trazendo benefícios 

como movimentação da economia local, mas também promove muitos impactos negativos.   

Com o turismo religioso, o número de pessoas aumenta consideravelmente em 

três épocas do ano em que são realizados os festejos da cidade. A economia circula com o 

aumento de clientes nas pousadas, nos restaurantes e etc. Um dos pontos de maior pressão no 

meio ambiente é nas margens do rio São Nicolau o qual a população, romeiros e visitantes 

utiliza-se do mesmo para fins de lazer e entretenimento. Nos fins de semana e períodos 

festivos o número de pessoas se usufruindo do local chega a ser 10 vezes maior que no 

período normal, é nesse local onde se encontra maior parte dos bares e restaurantes.  

Em meio a tanto, e as outras atividades atuantes, uma série de problemas já é 

visível no baixo curso, saneamento ambiental, drenagem urbana, falta d’água e energia 

durante a alta temporada reflete a infraestrutura insuficiente para atender a demanda e resulta 

em impactos ambientais consideráveis (SANTIAGO, 2014). 

Existem, com a concentração de pessoas, ônibus, carros, feiras entre outros, com 

maior pressão no ambiente refletido na poluição sonora e do ar, no aumento de resíduos 

sólidos. Sendo perceptível em todos os pontos de visitação, o destaque maior é a poluição às 

margens do São Nicolau, os banhistas costumam frequentar os bares que ocupam toda a 

margem esquerda do rio.  

Além disso, edificações improvisadas são construídas no leito do rio, mais 

precisamente na estação seca, momento em que não há fortes correntezas, o que torna 

propício a permanência do turista usufruir desse espaço, que não é conveniente, visto que os 

resíduos produzidos são jogados diretamente no rio (figura 51).  

Isso, certamente contribui para a poluição e degradação do ambiente nessa região 

do baixo curso, assim como mostrou Santiago (2014) em seu estudo da região. A qualidade da 

água também é comprometida nessa região, tanto pela presença de resíduos sólidos próximos 

ao rio, quanto pela intensidade maior de chuvas nessa região pois possibilita maior 

escoamento superficial e a infiltração das águas levando possíveis poluentes. 
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Figura 51- Infraestrutura colocada nas proximidades e dentro do rio, como bares e restaurantes que costumam 

receber grande número de visitantes. 

Fonte: Santiago, 2016. 

 

Conforme Santiago (2014) existe ainda nessa região degradação dos solos 

agrícolas, derivado do uso inadequado das terras e pisoteio excessivo de animais criados no 

regime de pecuária extensiva, poluição das águas superficiais através da utilização do curso 

para despejo de resíduos, as queimadas e retiradas excessivas de vegetação pela extração de 

madeiras. A presença de lixo é perceptível em todos os locais visitados.  

Diante disso, é notório que muitas das implicações provenientes das atividades 

desenvolvidas são ocasionadas, em muitos casos, pela falta de planejamento adequado e o 

devido gerenciamento.  Os impactos negativos observados por toda a bacia não chega a ser 

demasiado se comparado a outras regiões mais populosas, porém, em longo prazo, problemas 

como, por exemplo, a perda constante e excessiva de solo produtivo por meio da erosão pode 

acarretar o abandono das terras aumentando o risco de degradação e gerando problemas de 

cunho social e econômico, uma vez que, não se teria como gerar renda, já que a agropecuária, 

o extrativismo vegetal, são as atividades predominantes na BHSN. 

O quadro 13 mostra uma síntese da realidade socioeconômica de toda a bacia 

hidrográfica do rio São Nicolau com base nos dados coletados dos municípios, comunidades, 

distritos e povoados inclusos na mesma.  
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Quadro 13- Síntese das condições socioeconômicas dos municípios incluídos na BHSN e comprometimentos das atividades na qualidade ambiental da bacia.  

 

Municípios 

 

Superfície na 

bacia  

 

Dimensão 

territorial 

total (km²) 

 

População total 

e gênero  

 

Sedes  

 

Distritos 

municipais 

 

Principais localidades, 

assentamentos e comunidades. 

 

 Principais atividades socioeconômicas 

 

Impactos (manual de impactos - BNB) 

Km2  %   

Assunção do 

Piauí  

1.483,

5 

28,53 1.690,703  7.703 Assunção 

do Piauí  

Baixa Verde  Lajeado Branco 

 Assentamento Baixa Verde 

 Serrinha 

 Centro do Meio 

 Cacimba Grande 

 Comunidade quilombola Sítio 

Velho 

Cultivos temporários: arroz, feijão e milho; 

permanentes: castanha do caju. 

Extração vegetal: cera de carnaúba e madeira. 

Pecuária. 

Produção de energia eólica. 

Potencial: geoturismo 

Contaminação dos solos e das águas 

superficiais e subterrâneas por 

agrotóxicos, fertilizantes e por resíduos 

sólidos; 

 

 Redução da diversidade de espécies da 

fauna e flora;  

 

Erosão, compactação, redução da 

fertilidade do solo, salinidade e 

desertificação de áreas;  

 

Aumento da utilização e necessidade 

de abastecimento d’água potável; 

 

Aumento da demanda de energia 

elétrica e trafego de veículos; 

 

Necessidade de obras de infraestrutura; 

 

Aumento sazonal da população; 

 

Mudanças na forma de exploração do 

comercio;  

 

Perturbação aos animais. 

 

Diminuição da qualidade da água dos 

poços e mananciais da bacia. 

 

 

H 

3.825 

M 

3.678 

São Miguel 

do Tapuio 

2.887,

74 

53,58 5.207,016  17.604 ___ Mata Escura 

Brejo da Onça 

Brejo Grande 

 Frozinha 

 Coqueiro 

 Morada Nova 

 Jenipapeiro 

 Saco do angico 

 Povoado Mendes 

 Povoado Jenipapeiro 

 Comunidade São Nicolau 

 Comunidade quilombola 

Macacos 

Cultivos temporários: arroz, feijão e milho;  

Lavouras permanentes: castanha do caju. 

Extração vegetal: cera de carnaúba e madeira. 

Pecuária. 

 

H 

9.219 

M 

8.915 

Santa Cruz 

dos 

Milagres 

624,93

9 

11,62 979,657  3.940 Santa Cruz 

dos 

Milagres 

Serra Negra  Pripiri 

 Alto Alegre 

 Vista Alegre 

 Várzea de Palha 

Cultivos temporários: arroz, feijão e milho;  

Cultivos permanentes: castanha do caju. 

Extração vegetal: cera de carnaúba e madeira. 

Pecuária. 

Turismo religioso e de lazer 

H 

1.884 

M 

1.910 

Pimenteiras  144,54 2, 69 4.563 11.925 ___ ____  Fazendas Pecuária;  

Cultivos temporários: arroz, feijão e milho;  

Cultivos permanentes: banana, castanha do caju, 

coco da baía; Extração vegetal: cera de carnaúba e 

madeira; 

H 

5.998 

M 

5.735 

Aroazes 235,25

2 

4,37 817 5.755 ___ ___  Povoado Boqueirão  

  Fazendas 

Produção de mel de abelha; piscicultura; 

Cultivos temporários: arroz, feijão e milho;  

Pecuária.  

H 

2.863 

M 

2.916 

 

São João Da 

Serra 

17,584 0,33 1.006,500  6.157 ___ ___  Fazendas 

 

Caprinocultura 

 
H 

3.012 

M 

3.145 

 

Fonte: Santiago, 2017. 
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O mapa 7 mostra as formas de uso e cobertura da terra na bacia conforme os 

dados primários e supervisão de campo. Destaca ainda a cobertura vegetal predominante em 

cada setor, de modo a compreender a sua conservação. 

A dinâmica natural proporciona a cada sistema ambiental a constante busca pelo 

equilíbrio. A compartimentação dos sistemas permite um estudo integrado e a compreensão 

dessa dinâmica, conforme suas particularidades possibilita uma visão mais compreensiva 

também da interferência antrópica nesse ambiente.  

Não obstante, a não compreensão das limitações do ambiente a determinadas 

atividades, permite a quebra constante do equilíbrio e a diminuição do poder de resiliência dos 

sistemas, tornando-os mais vulneráveis as intempéries. Com isso, áreas degradadas e 

consequentemente, abandonadas na região da BHSN, são mais frequentes com o passar dos 

anos, conforme se observa nos estudos relacionados à dinâmica e as condições ambientais da 

bacia realizados entre os anos de 2012 e 2018. 

Tendo em vista o diagnóstico geoambiental da área, a síntese das características 

por cada um dos sistemas ambientais identificados na bacia está apresentada no quadro 14, 

com informações inerentes as características geológicas, geomorfológicas, hidrográficas, 

climáticas, pedológicas, de vegetação acrescidos das formas de uso e cobertura para cada um 

deles cuja delimitação dos mesmos se deu com base na geomorfologia da bacia. 
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         Mapa 7- Uso e cobertura da Bacia Hidrográfica do Rio São Nicolau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Santiago, 2017. 
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Quadro 14- Caracterização dos Sistemas Ambientais da BHSN. 

 SISTEMAS 

AMBIENTAIS 

 

REVERSO 

SUPERIOR  

 

REVERSO MÉDIO  

 

REVERSO 

INFERIOR  

 

VALES FLUVIAIS 

 

SUPERFÍCIE 

APLAINADA 

 

PLANÍCIE FLUVIAL 

ELEMENTOS 

GEOAMBIENTAIS 

EXTENSAO  266 Km2 1501 Km2 1288 Km2 578 Km2 987 Km2  759 Km2 

 

GEOLOGIA 

GEOMORFOLOGIA  

SOLO  

Grupo 

Formação 

Serra Grande, 

compreende 

um conjunto 

de platôs e 

planaltos mais 

rebaixados 

com 

características 

residuais, 

originando um 

Neossolo 

Litólico e 

Neossolo 

Quartzarênico  

 Depósitos Colúvio –

Eluviais; Formação 

Longá, Cabeças e 

Pimenteiras dá base a 

Superfícies tabulares 

estruturais, dissecado 

em cristas com 

controle estrutural, 

dissecado de mesas e 

superfícies 

estruturais 

pediplanadas. 

Predomina o 

Latossolo Amarelo, 

Argissolos e 

Neossolo 

Quartzarênico  

 Sua base é 

da Formação 

Piauí, Poti e 

Longá. 

Contem 

superfícies 

tabulares 

estruturais, 

dissecação 

em 

grupamento 

de mesas que 

originam o 

Latossolo e 

Neossolo 

Quartzarenic

o. 

Formação Serra Grande 

e Formação Pimenteiras. 

Vales encaixados com 

vertentes retilíneas e 

declivosas, resultantes 

da dissecação fluvial 

recente. Apresenta 

deposição de planícies 

aluviais restritas em 

vales fechados. 

A incisão dos rios isola 

os divisores internos 

povoados de inselbergs, 

pedimentos e alvéolos 

pedimentares em toda a 

extensão deste 

compartimento. 

Predomínio de 

Latossolos, neossolos 

litólicos e neossolos 

Quartzarênico.  

Formação cabeças, e 

depósitos colúvio -

eluviais. Predomínio de 

relevo dissecado em 

ravinas e vales 

encaixados; Superfícies 

estruturais pediplanadas. 

Dando origem a 

Latossolo e neossolo 

litólico. 

Sedimentos aluviais com 

areias mal selecionadas 

incluindo siltes, argilas e 

cascalhos. 

Áreas planas em faixas de 

aluviões recentes e 

inundáveis. Apresenta 

Neossolos Flúvicos e 

Argissolos.  
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CLIMA  

VEGETAÇÃO  

DRENAGEM  

Semiárido com 

presença de  

Carrasco.  

Possui rios 

com 

Escoamento 

retilíneo e de 

regime 

predominante

mente 

intermitentes 

Semiárido com 

presença da 

vegetação de 

caatinga arbórea.  

Possui rios com 

Escoamento retilíneo 

e de regime 

predominantemente 

intermitentes. 

Clima Seco 

Subsumido  

Com 

predomínio 

da Caatinga e 

alguns traços 

de vegetação 

de cerrado.  

Drenagem 

dentrítica  

Clima Semiárido.  Os 

fundos de vales são 

revestidos de matas 

ciliares, onde predomina 

a carnaúba. Os rios que 

drenam esta área 

correspondem a grande 

parte dos afluentes que 

formam o alto e médio 

curso do rio São 

Nicolau. 

 

Clima Seco Subsumido 

Zona com características 

de área de transição, 

presença de vegetação 

típica de cerrado e da 

caatinga arbórea 

arbustiva. Escoamento 

Superficial com rios de 

padrões retilíneos. 

Tropical  

Matas ciliares 

Escoamento superficial de 

padrão retilíneo, do tipo 

Intermitente mas com 

predomínios de cursos 

perenes no baixo curso. 

Sazonal em fluxo lento 

USO E OCUPAÇÃO  Atividade 

agropecuária: 

criação de 

bovinos, 

ovinos e 

caprinos; 

cultivos 

temporários. 

Atividade 

agropecuária: criação 

de caprinos, bovinos; 

cultivos temporários. 

 

Atividade 

agropecuária: 

Criação de 

caprinos, 

bovinos.  

Cultivos 

temporários. 

Cultivos 

temporários. 

Pouco urbanizado, 

presença de grandes 

plantios temporários, 

ocupação predominante 

de atividades 

agropecuárias, em 

pequenas e médias 

propriedades. 

Produção de arroz, fava, 

feijão, milho, mamona, 

mandioca e melancia; 

extração de cera de 

carnaúba e de madeira 

para carvão, tora e 

lenha, pecuária;  

Piscicultura. 

Mata ciliar degradada; 

Extrativismo vegetal e 

mineral; 

Agricultura irrigada, 

Atividade turística: 

Grandes investimentos em 

infraestrutura de suporte; 

Atividade agropecuária; 

turismo, piscicultura. 

 

PROBLEMAS E 

IMPLICAÇÕES 

AMBIENTAIS  

Erosão 

laminar, 

queimadas, 

solo exposto. 

Erosão, extração de 

água subterrânea, 

solo exposto. 

Pisoteio 

excessivo, 

perda da 

qualidade do 

solo, erosão 

em sulcos. 

Contaminação dos 

cursos fluviais por 

agrotóxicos, solo 

exposto em vertente 

íngreme, retirada da 

mata ciliar, erosão em 

sulcos. 

Erosão em sulcos, 

evolução para 

voçorocas, uso intensivo 

da terra pela agricultura 

e pecuária. 

Contaminação por 

agrotóxicos. 

Contaminação do rio por 

efluentes, em parte, má 

qualidade da água ofertada, 

retirada da mata ciliar, solo 

exposto nas áreas 

ribeirinhas causando 

erosão, transporte e 

sedimentação no rio. 

Poluições advindas da 

atividade turística no baixo 

curso. 

Fonte: Santiago, 2017 (org.). 

Cont. quadro 14- Caracterização dos Sistemas Ambientais da BH do Rio São Nicolau. 
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5 VULNERABILIDADE DA BACIA HIDROGRÁFICA DE SÃO NICOLAU-PI. 

  

Ao analisar a vulnerabilidade da bacia do rio São Nicolau a partir dos resultados 

dos índices gerados por meio dos indicadores ambientais e socioeconômicos, torna visível 

uma diversidade dentre os níveis de suscetibilidade, ao passo que permite visualizar áreas de 

grande potencial ambiental e econômico, mas que necessitam de bom planejamento para que 

não se tornem áreas fragilizadas no futuro. Os aspectos gerais da bacia, bem como a análise 

da qualidade da água que a população residente consome e a utiliza para as diversas 

atividades econômicas, também foram fatores cruciais na compreensão da vulnerabilidade 

ambiental dessa unidade de estudo quando associado aos resultados obtidos nos índices 

gerados. 

Trabalhar com indicadores remete a representação de aspectos relacionados ao 

estado do meio ambiente, dos recursos naturais e de atividades humanas relacionadas. O 

MMA (2018) tem recentemente se empenhado no processo de construção dos Indicadores 

Ambientais no intuito de produzir informações consistentes e relacioná-las aos objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável, e tem como objetivo apoiar o planejamento, apontar possíveis 

direções para subsidiar a formulação de políticas públicas e orientar de uma forma mais 

transparente a priorização de recursos e ações de políticas ambientais.  

Nesse mesmo intuito, a formulação dos indicadores socioambientais analisados na 

pesquisa em questão tem o intuito de reunir informações das condições em que se encontram 

a BHSN. 

 

5.1 Indicadores do Ambiente Físico. 

 

5.1.1 Capacidade de Suporte da bacia.  

 

Tendo como base a análise dos sistemas ambientais no que se refere ao estudo dos 

aspectos geoambientais (geologia, geomorfologia, pedologia) e das formas de uso e cobertura, 

estes precisam estar integrados para que se tenha uma visão realista do comportamento de 

cada unidade frente à ocupação. Diante do levantamento dos dados iniciais, foi possível 

mensurar a capacidade de suporte em cada um dos sistemas ambientais da BHSN. 

Os sistemas da bacia foram classificados a princípio em ambientes estáveis, de 

transição e instáveis, levando em consideração os processos da pedogênese e a morfogênese 

determinada no estudo da ecodinâmica de Tricart (1977). E, em seguida, foram estabelecidas 
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as classes de vulnerabilidade conforme Crepani et al., (2001) que sugere espacializar os níveis 

de capacidade de suporte nos diferentes sistemas. 

Com isso, obtiveram-se as seguintes classificações para a área de estudo: 

Capacidade de suporte muito baixa, baixa, média e alta. Para efeito associativo à 

denominação proposta por Tricart (1977), as áreas consideradas com a capacidade de suporte 

muito baixa e baixa ao uso e ocupação são aquelas identificadas como vulneráveis e 

Moderadamente Vulnerável (ou seja, instáveis) por possuir uma dinâmica ambiental sensível 

a atividades econômicas intensas e que geram impactos ambientais negativos sobre o meio. O 

desmatamento pode acentuar ainda mais a fragilidade do ambiente afetando a capacidade da 

natureza em restabelecer seu equilíbrio.  

As áreas que possuem capacidade de suporte média são aquelas classificadas 

como ambiente Medianamente Estável /vulnerável (ou seja, transição). Já os ambientes que 

apresentam capacidade de suporte alta estão associados a um ambiente Moderadamente 

Estável (ou seja, são os ambientes estáveis), onde a ação antrópica pode atuar por meio da 

realização de atividades de modo sustentável.  

O quadro 15 mostra os valores e as respectivas denominações quanto à capacidade 

de suporte assim como a síntese do grau de vulnerabilidade/estabilidade das unidades 

ambientais utilizadas para o cálculo da capacidade de suporte da bacia. 

 

 Quadro 15- Síntese dos graus de vulnerabilidade das unidades da BHSN 

UNIDADES MEDIA GRAU DE 

VULNERABILIDADE 

CAPACIDADE DE 

SUPORTE 

Geologia 2,7 Vulnerável Baixa/Instável 

Uso e Cobertura 2,6 Moderadamente Vuln. Baixa/Instável 

Solo 2,4 Moderadamente Vuln. Media/Transição 

Geomorfologia 1,9 Medianamente Estável Alta/Estável 

Média Aritmética  2,4 
Fonte: Santiago, 2018. 

 

Nesse caso, as áreas com diferentes classes de capacidade de suporte dentro de 

cada sistema ambiental estão espacializadas no mapa 8.  
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Mapa 8- Capacidade de suporte dos sistemas ambientais da Bacia Hidrográfica do Rio São Nicolau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Santiago, 2018. 
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Diante do exposto na espacialização dos resultados da capacidade de suporte em 

cada sistema observa-se, de modo geral, que os níveis variaram desde as classes Muito baixa a 

Alta, não havendo, portanto, áreas na bacia com capacidade de suporte Muito Alta, sendo 

esta, o mais alto nível dentro da classificação de Crepani et al., (2001) em sua metodologia. 

Quase todos os sistemas ambientais apresentaram áreas cuja capacidade de 

suporte variou desde baixa a alta. Nota-se que as áreas que apresentaram níveis de capacidade 

de suporte baixo a muito baixo são aquelas cujo tipo de solo predominante é o latossolo 

amarelo, neossolo litólico e o plintossolo, são as áreas que também detém relevo acentuado 

com os maiores graus de declividade da bacia. É o caso de parte do sistema ambiental: vales 

fluviais. Assim também ocorre em áreas onde o processo de pedogênese é mais atuante, como 

é o caso do sistema Planície Fluvial.   

Ao associar as áreas com baixa capacidade de suporte ao uso, estas são justamente 

aquelas cuja ocupação predominante é atividade agropecuária e que há a utilização direta dos 

recursos hídricos para tal atividade. Nos vales fluviais há o uso agrícola devido a umidade 

fornecida nessas áreas. Pois, apesar de estar numa região onde as médias pluviométricas não 

são altas, como se mostra o clima semiárido, a própria morfologia da região favorece o 

acumulo de água que, por sua vez, permite utilização das vertentes por mais tempo no 

decorrer do ano. 

Nas áreas cuja capacidade de suporte detectada varia de média a alta observa-se 

que há predomínio de vegetação herbácea e do tipo arbóreo-arbustivo, o que proporciona uma 

proteção maior do solo. Notadamente, em parte dessas áreas ocorre maior incidência de 

chuvas o que caracteriza um clima menos severo que se percebe a partir do médio curso da 

bacia em diante em comparação ao regime fluvial espelhado na vegetação presente no alto 

curso da mesma. Entretanto, atividades que requerem o preparo de terras e ação de 

desmatamento, como é o caso de atividades agropecuárias, sobretudo os cultivos temporários 

são muito frequentes. 

O fato de tornar estes solos desprotegidos com a retirada da vegetação acelera o 

transporte de sedimentos provocando processos erosivos bastante acentuados, uma vez que, a 

capacidade de suporte média é evidente nas áreas de declividade considerável presente nos 

sistemas ambientais. 

A planície fluvial detém áreas com capacidade de suporte no intervalo entre 

muito baixa a média. Sendo que sua maior parte arresta esta primeira classe, o que é 

preocupante, pois é nesse sistema que o rio São Nicolau apresenta-se com regime fluvial 

perene e é onde se encontra também a maior densidade populacional da bacia, a sede do 
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município de Santa Cruz dos Milagres no baixo curso da bacia. Lá estão grande parte das 

áreas cultivadas. 

A agropecuária é atuante por toda a área da bacia. Mas, nessa região, em 

específico é importante frisar que há a presença de outros serviços, sobretudo, a atividade 

turística. E, essa atividade quando realizada sem o devido planejamento traz consequências 

negativas para qualquer que seja o ambiente natural, haja vista, aqueles que se apresentam 

naturalmente frágeis, como é o caso da classe de vulnerabilidade detectada no sistema 

ambiental denominado planície fluvial. 

O aumento da vazão dos rios no período chuvoso permite constante modificação 

dessas áreas. Sendo uma área com intensa deposição de detritos, como se caracteriza a 

planície fluvial, esta possui grandes áreas que remete instabilidade por estar sujeita a 

inundação periódica, com sedimentos ricos em matéria orgânica de origem continental. 

Apresenta Neossolo flúvicos e litólico intercalados com o Argissolos e o plintossolo 

parcialmente degradados. Nesta região, a declividade apresenta-se de suave ondulada a 

ondulada. É uma área com presença de vegetação arbórea arbustiva e grande concentração de 

cultivos temporários, mata ciliar pouco degradada, mas, com presença forte de agricultura 

irrigada, além do extrativismo vegetal e mineral. É uma área com grande potencial recreativo, 

lazer e turístico.  

O reverso médio apresentou níveis de capacidade de suporte, em sua maioria, 

média e em áreas de declividade mais acentuada apresentou capacidade baixa. Esse sistema 

possui declividade predominantemente suave ondulada, mas existem algumas áreas de relevo 

fortemente onduladas o que remete instabilidade limitando a exploração socioeconômica. O 

relevo dá suporte a solos do tipo Neossolo litólico, Neossolo Quartzarênico e Latossolo 

amarelo. Essa região apresenta clima semiárido com pouca presença de chuvas refletindo 

numa vegetação escassa no período seco o que lhe concede outro fator limitante, pois a 

vegetação não é suficiente para a proteção do solo contra a erosão, inclusive nas vertentes. Há 

o predomínio de vegetação herbácea, arbustiva e cultivos temporários, sugerindo uma região 

com processos morfogenéticos intensos que podem explicar os níveis de capacidade de 

suporte nesse sistema.  

Os vales fluviais incluem-se num relevo com classes de declividade variando de 

fortemente ondulados a montanhoso. Apresentam nos fundos dos vales cobertura vegetal com 

carnaubais e geralmente os terrenos são usados para cultivos temporários e/ou permanentes, 

devido a umidade do mesmo como posto acima. Também são feitos plantios nas vertentes 

íngremes, retirando a proteção da vegetação natural; outra atividade socioeconômica presente 
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neste sistema é o extrativismo vegetal e mineral. Detém o mesmo perfil de solo que o anterior, 

com predomínio de Neossolos litólicos, que são solos rasos.  

Estas especificações afirmam áreas dentro desse sistema que detém capacidade de 

suporte média, baixa e forte predomínio de capacidade muito baixa, reportando ambientes 

instáveis que necessitam de controle no que diz respeito às formas de uso e cobertura. 

Atividades desenvolvidas sem o devido controle as limitações do ambiente podem 

comprometer o ambiente natural com o aparecimento de processos erosivos, e dependendo 

dos níveis de produção, podem comprometer a qualidade e quantidade dos cursos d’água 

também.  

As principais limitações estão relacionadas às condições do relevo da região, cuja 

declividade acentuada em alguns pontos favorece sobremaneira a erosão e os movimentos de 

massa. A irregularidade das chuvas também é um fator limitante, isso devido à ocorrência de 

longos períodos de estiagem e presença de chuvas torrenciais no período chuvoso. 

O reverso inferior, por sua vez, é o sistema ambiental onde foram identificadas 

áreas de capacidade de suporte baixa, média e uma pequena parcela de capacidade de suporte 

alta. Esse sistema refere-se a compartimentação do relevo que apresenta solos do tipo 

Neossolo litólico e Quartzarênico considerados solos instáveis. Também há predomínio do 

solo Latossolo amarelo. 

O sistema em questão possui uma declividade variando entre as classes de relevo 

ondulado a montanhoso, ou seja, acima de 40%, o que representa fatores que remetem a 

instabilidade da área também. A caatinga se apresenta fortemente degradada, há predomínio 

de pecuária extensiva nessa região. A limitação à forma de uso e ocupação torna-se moderada 

nas áreas menos íngremes e onde os recursos naturais encontram-se mais preservados, e 

torna-se alta nas vertentes e nas áreas mais degradadas deste sistema como visto em campo.  

O sistema ambiental denominado superfície aplainada apresenta solos do tipo 

neossolos quartzarênico, litólicos e latossolo amarelo. Exibe vegetação herbácea e do tipo 

arbóreo-arbustivo, o que proporciona uma proteção maior do solo já que esta é uma área onde 

ocorre maior incidência de chuvas na área da bacia. Com classe de declividade suave 

ondulada, o processo pedogenético está atuando constantemente, ao passo que a morfogênese 

também está presente. Os detritos das áreas mais altas da bacia são erodidos constantemente a 

milhares de anos. 

 Em vista disso, esse sistema apresenta predominantemente a capacidade de 

suporte baixa, seguida da média e uma pequena área com capacidade de suporte alta. Nessas 

áreas torna-se aceitável o uso desde que prevaleçam limites na exploração dos recursos, 
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enquanto que as demais áreas nesse sistema ambiental requerem um planejamento bem 

elaborado não só no que se refere à superfície aplainada, mas em todos os sistemas cujos 

níveis de capacidade de suporte foram de médio à baixo na bacia.  

O sistema reverso superior apresentou capacidade de suporte média e algumas 

áreas com capacidade baixa. Possui classes de declividade variando de suave ondulado a 

ondulado, dissecação moderada do relevo e sem incisões violentas dos cursos d’água, além de 

vertentes de lenta evolução. Apesar da pouca vegetação, já que é uma área a sotavento, e de 

grandes altitudes desse sistema (variando de 615m a 795m), a superfície plana permite a 

atuação maior do processo pedogenético, não prevalecendo o da erosão. O Latossolo é o tipo 

de solo que predomina sustentando cultivos permanentes na chapada. Essa é uma área 

legalmente protegida, faz parte da APA da Serra da Ibiapaba.  

As condições de equilíbrio natural dependem também do regime climático. Sendo 

uma região de domínio semiárido, as técnicas de manejo e conservação do solo, e de proteção 

à vegetação e à qualidade da água devem ser adotadas de modo a não permitir maior 

instabilidade deste sistema.  

Como forma de sintetizar os dados obtidos, o quadro 16 descreve a capacidade de 

suporte conforme os intervalos de classes e o grau de vulnerabilidade atribuído a cada classe 

conforme Crepani et al., (2001). Também constam os níveis de capacidade de suporte 

encontrados na área de cada sistema ambiental da bacia. 

 
Quadro 16- capacidade de suporte para cada sistema ambiental da BHSN. 

Grau de 

Vulnerabilida

de  

Intervalo 

de Classe  

CAPACIDADE DE 

SUPORTE 

SISTEMAS AMBINTAIS DA BHSN 

E A CAPACIDADE /VULNER. 

ENCONTRADA NA ÁREA 

Vulnerável  

 

2,7-3,0  MUITO 

BAIXA 

Instável  Planície fluvial Muito baixa, baixa, 

média, alta. 

Moderadamen

te Vulnerável  

2,3-2,6  BAIXA Instável Reverso 

inferior 

Alta, média, baixa. 

Medianamente 

Estável / vuln. 

1,8-2,2  MEDIA Transição  Reverso médio  Média, baixa. 

Moderadamen

te Estável  

1,4-1,7  ALTA Estável  Reverso 

superior  

Média, baixa 

 Superfície 

aplainada 

Alta, média, baixa. 

Vales fluviais Muito baixa, baixa, 

média. 
Fonte: Santiago, 2018. 

O predomínio da capacidade de suporte média e baixa em toda a extensão da 

bacia são intercalados por áreas cuja capacidade de suporte é alta e, portanto podem ser 

exploradas com maior intensidade respeitando, entretanto, as limitações naturais do ambiente. 



160 

 

 

Porém estes espaços são bem menores, visto a dimensão da área de estudo e não se estende 

por todos os sistemas. 

Em termos percentuais, na BHSN foram identificadas grandes extensões de seu 

território consideradas instáveis, ocupando cerca de 2.758,78 km2 de extensão o que 

corresponde a 51.1% da área total da bacia. Os ambientes apontados como de transição 

somam uma extensão territorial de 2.543,06 km2 referente a 47.17% do total, enquanto que as 

áreas identificadas de ambientes estáveis totalizam somente 93,5 km2 de extensão que confere 

cerca de 1,73% do território da bacia com esse nível de capacidade de suporte. 

 Assim também, no quadro 17, estão presentes os percentuais de capacidade de 

suporte divididos por sistema ambiental, bem como, o percentual de cada nível de capacidade 

em relação a bacia. 

 

Quadro 17- porcentagens da capacidade de suporte por sistemas ambientais da BHSN 

Sistemas 

ambientais 

Capacidade de suporte % Percentual dos níveis de capacidade 

de suporte presente em relação a 

bacia. 

 ALTA 

(Moderad 

Estável) 

MEDIA 

(Media. 

Estável) 

BAIXA 

(Modera.

Vuln.) 

MUITO 

BAIXA 

(Vulnerável) 

ALTA MÉDIA BAIXA 

 

MUITO 

BAIXA 

Reverso 

superior 
0,0 75,24 

 

24,18 

 

0,58 

 
 

 

 

 

100 

% 

 

000 7,9 3,3 0,006 

Reverso médio 0,0 56,99 42,95 0,04 000 33, 7 32,8 0,07 
Reverso 

inferior 
0,07 48,42 51,50 0,01 0,91 25 34 0,005 

Superfície 

aplainada 
9,32 54,18 36,31 0,16 99 21,07 18,3 0,20 

Vales fluviais 0,0 54,40 9,53 35,9 000 12,397 2,80 27 
Planície fluvial 0,03 1,34 24,01 74,61 0,184 0,40 9,26 73 

100% 
Fonte: Santiago, 2018. 

 

5.1.2 Percentuais de desmatamento da bacia do rio São Nicolau.  

 

Os níveis de cobertura vegetal, embora não sejam aparentemente satisfatórios para 

proteção do solo, refletem o clima semiárido da região, que detém em suas características 

vegetação rala e que passa a impressão de ser um bioma frágil. Isso porque, ao apresentar 

pouca cobertura vegetal, o ambiente fica mais propício ao processo erosivo. Contudo, a 

vegetação típica do semiárido tem seu nível de contribuição na conservação do ambiente.  

Na realidade, o problema gira em torno da retirada dessa vegetação e/ou 

substituição por outras as quais não são adaptáveis às condições climáticas da região e 
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acabam por não resistir por muito tempo e/ou que não conseguem realizar, na mesma 

proporção, a proteção desse ambiente contra as intempéries. E assim, o sistema sofre 

desequilíbrio. 

Os percentuais de desmatamento na bacia do rio São Nicolau mostraram que as 

áreas com capacidade de suporte baixa (vulnerável) são as que detém níveis de desmatamento 

muito alto. Em quase todos os sistemas os níveis ultrapassaram 15%. As áreas cuja 

capacidade mostrou-se alta (moderadamente estável) significa que estas apresentam níveis de 

desmatamento irrisórios, não chegando a 1%. 

A cobertura vegetal traz para o solo a proteção e o controle do processo de 

intemperismo que ocorre naturalmente. Dentre os problemas gerados pela falta dessa 

cobertura no ambiente pode-se destacar a erosão - em diferentes níveis -, o assoreamento dos 

rios, destruição de nascentes. Isso ocorre especialmente quando a área desprotegida encontra-

se sobre um relevo acidentado, já que o declive acentuado permite maior susceptibilidade ao 

processo erosivo.  

Nesse contexto, os percentuais de desmatamento encontrados na bacia do rio São 

Nicolau revelam também os níveis de proteção natural do ambiente em cada sistema 

ambiental, e que inter-relacionando com a capacidade de suporte encontrada neles é possível 

já identificar a existência de áreas que reportam vulnerabilidade ambiental considerável na 

bacia. Esta correlação entre os percentuais de desmatamento em relação aos níveis de 

capacidade de suporte apresentados em cada sistema estão no quadro 18.  

 

Quadro 18- porcentagens de desmatamento total por sistemas ambientais e por níveis de capacidade de suporte 

da BHSN 

Sistemas 

ambientais 

Desmatamento por capacidade de suporte % 

 ALTA 
(Moderadamente 

Estável) 

MÉDIA 
(Medianamente 

Estável) 

BAIXA 
(Moderadamente 

Vulnerável) 

MUITO 

BAIXA 
(Vulnerável) 

Total de 

Desmatament

o por sistema 

Reverso 

superior 

0,0 6,39 8,47 9,75 24,6 

Reverso 

médio 

0,0 8,50 12,53 31,30 52,4 

Reverso 

inferior 

0,02 3,27 6,10 16,74 26,13 

Superfície 

aplainada 

0,33 2,92 15,53 12,17 30,95 

Vales 

fluviais 

0,0 12,78 4,83 30,93 48,54 

Planície 

fluvial 

0,60 0,38 6,90 15,19 23,07 

Fonte: Santiago, 2018. 
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Ao verificar o percentual de desmatamento de cada um dos sistemas ambientais 

observa-se que, em cada um, os níveis apresentaram-se com certa semelhança, salvo alguns 

que se destacam pela extensa área já desmatada. 

 O reverso inferior apresentou 26,13% de sua área com desmatamento. A 

superfície aplainada deteve 30,95%. O reverso superior e a planície fluvial apresentaram a 

menor porcentagem de desmatamento na bacia, respectivamente, 24,6 e 23,07% de suas áreas. 

Já o reverso médio expôs uma porcentagem considerável, com cerca de 52,4% do total de sua 

área desmatada. Foi o sistema com maior extensão de área com desmatamento, seguido dos 

vales fluviais cuja porcentagem foi de 48,54%, ou seja, quase a metade da sua área encontra-

se desprotegida (mapa 09). 

Relacionando aos níveis de capacidade observa-se que as áreas cuja capacidade de 

suporte é muito baixa (vulnerável) detêm percentuais de desmatamento maiores, com 

destaque para os sistemas: Reverso Médio e Vales Fluviais. Ambos apresentam mais de 30% 

de área desmatada dentro de uma região considerada mais vulnerável as alterações, o que é 

preocupante considerando a importância da cobertura vegetal para a sustentação do ambiente 

e para seu equilíbrio. 

O reverso superior e a planície fluvial são os sistemas que detiveram níveis de 

desmatamento em todos os níveis de capacidade de suporte, porém com valores menores se 

comparados aos demais sistemas. Mas, percebe-se que a diminuição da capacidade de suporte 

está intrinsecamente relacionada ao aumento de áreas desprovidas da vegetação nos sistemas.   
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         Mapa 09- Áreas desmatadas em cada sistema ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio São Nicolau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Fonte: Santiago, 2018. 
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5.2 Índice de Estado do Ambiente (IEA). 

 

De posse dos resultados obtidos na capacidade de suporte, bem como dos 

percentuais de desmatamento encontrados na bacia do rio São Nicolau gerou-se o Índice do 

Estado Ambiental (IEA) por meio da relação entre estes dois parâmetros. Destacando os 

fatores críticos no que se refere à condição maior de instabilidade da bacia, os percentuais de 

desmatamento foram correlacionados as áreas cuja capacidade de suporte detectada foi de 

baixa a muito baixa. Com isso, encontram-se no quadro 19, os níveis de sustentabilidade e 

insustentabilidade obtidos que remetem o estado ambiental da bacia. 

 

Quadro 19- níveis de sustentabilidade e insustentabilidade encontrados na BHSN. 

Área com capacidade de 

suporte muito baixa a baixa % 

por sistema 

Áreas 

desmatadas  

% por sistema 

Níveis do Estado do Ambiente  

>75 

Planície fluvial - 98,63 

0-50 

23,07 

Sustentabilidade nível 1 

51- 75 

Reverso inferior - 51,52 

0-50 

26,13 

Sustentabilidade nível 2 

26- 50 

Reverso médio - 43 

 

Superfície aplainada - 36,48 

 

Vales fluviais- 45,43 

51- 100 

52,4 

Insustentabilidade nível 2 

0-50 

30,93  

48,54 

Sustentabilidade nível 3 

0 -25 

Reverso superior 

24,76% 

0-50 

24,6 

 

 

Sustentabilidade nível 4 

Fonte: Santiago, 2018. 

 

Conforme a interrelação entre os parâmetros verifica-se que o sistema ambiental 

planície fluvial detém capacidade de suporte muito baixa a baixa num percentual, cerca de 

98,63% de sua área. No entanto, os níveis de desmatamento não chegam a 50% do total da 

área do sistema, mostrando que este possui na escala o nível 1 de sustentabilidade. Isto é, o 

limite dentre os níveis de sustentabilidade e insustentabilidade, representando uma área onde 
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o percentual de desmatamento deve ser mantido baixo. Do contrário, o aumento do percentual 

de desmatamento pode levar ao surgimento de um cenário crítico em termos de degradação 

ambiental, com sérios riscos ambientais, podendo chegar ao nível maior de insustentabilidade 

que é o 4, conforme representado na escala 1 abaixo. 

 

Escala 1: Escala de sustentabilidade e insustentabilidade  

Sustenta

bilidade 

nível 4 

Sustenta

bilidade 

nível 3 

Sustenta

bilidade 

nível 2 

Sustenta

bilidade 

nível 1 

Insustenta

bilidade 

nível 4 

Insustenta

bilidade 

nível 3 

Insustenta

bilidade 

nível 2 

Insustenta

bilidade 

nível 1 

Do pior para o melhor nível Do pior para o melhor nível 

Fonte: Carvalho, 2011; Santiago, 2018 (Org.) 

 

O sistema ambiental planície fluvial foi o que mostrou maior extensão com baixa 

e muito baixa capacidade de suporte na bacia. Nessa área é onde se concentra grande parte da 

população pertencente a região da bacia.  

É também a área onde há maior incidência de chuvas na bacia, que está 

relacionada à presença de cobertura vegetal mais densa, típica de cerrado. A retirada da 

vegetação está ligada a uma atividade muito comum nesse sistema ambiental, o extrativismo 

vegetal que acontece para fabricação de carvão ou serve de matéria – prima. 

A retirada da vegetação também se dá para fins agrícolas. Muitos dos locais onde 

sofreram com o desmatamento para a agricultura, são posteriormente abandonados, seja por 

conta do solo tornar-se improdutiva, seja por outros motivos. Com o solo exposto às 

intempéries, a vegetação não consegue se regenerar com a mesma velocidade com que 

acontecem os processos erosivos, sobretudo nas áreas do sistema em que a declividade 

apresentou-se de média a alta, o que leva o aparecimento de sulcos e ravinas. 

Como a atividade econômica gira em torno da agropecuária, os resultados quanto 

à capacidade de suporte e a relação com a quantidade de áreas desmatadas devem ser 

considerados de modo a contribuir para o desenvolvimento de ações pautadas em um 

planejamento adequado para a região. Também é onde se desenvolve atividade turística, que 

de modo geral, pode ser bastante impactante para o meio ambiente, caso esta venha a 

acontecer de forma não planejada. 

Alguns problemas foram perceptíveis nessa região como a contaminação do rio 

por efluentes em alguns pontos, a má qualidade da água ofertada, a retirada da mata ciliar, 

solo exposto nas áreas ribeirinhas causando erosão, transporte e sedimentação no rio. Poluição 
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do solo, poluição sonora e hídrica, uma vez que, nessa região o rio apresenta regime fluvial 

perene e é bastante utilizado para o lazer.  

Na cidade de Santa Cruz dos Milagres, onde foram realizadas análises da 

qualidade da água, esta apresentou resultados preocupantes e que deva ser um reflexo da 

fragilidade do ambiente frente às formas de uso e ocupação da região. 

O reverso inferior também apresentou grande parte de sua área com limitações a 

implementação de atividades econômicas. Com 51,52% de capacidade muito baixa a baixa e 

porcentagens de desmatamento de 26,13%, apresentou- com nível de sustentabilidade 2. 

Sendo assim, as condições deste nível permitem um planejamento voltado ao 

desenvolvimento sustentável da região, portanto, não se apresentando ideal, contudo, um 

pouco melhor que o nível do sistema planície fluvial.  

O sistema ambiental reverso inferior detém muitas comunidades e povoados 

importantes na bacia pertencentes ao município de São Miguel do Tapuio. Com o clima seco 

subsumido, a cobertura vegetal é de domínio da Caatinga com alguns traços de vegetação de 

cerrado. Com o predomínio da atividade agropecuária e de cultivos temporários, as áreas 

expostas sofrem com perda da qualidade do solo e erosão em sulcos, porém não chega a ser 

demasiado. 

Em contrapartida, os sistemas ambientais: Reverso médio, Superfície aplainada e 

Vales fluviais, apesar de terem apresentados níveis de capacidade de suporte muito baixa a 

baixa em menos de 50% de suas áreas, 43%, 36,48% e 45,43%, respectivamente, tiveram 

grandes extensões de terras desmatadas, sobretudo o sistema reverso médio com cerca de 

52,4% de área desmatada.  

Em todos se observa que os polígonos de desmatamento não só estão presentes 

em áreas com capacidade de suporte muito baixa e baixa, mas, também onde a capacidade de 

suporte é mediana. E, uma pequena parcela de áreas desmatadas em regiões cuja capacidade 

de suporte foi considerada alta, como no sistema superfície aplainada. Nos sistemas 

ambientais supracitados, se percebe amplo número de fazendas de grande porte e também 

muitos povoados e comunidades o que pode explicar também a quantidade de áreas 

desmatadas. 

Dos percentuais de desmatamento expostos, o sistema reverso médio apresenta-se 

com nível de insustentabilidade 2, Isto é, apesar de não existir grandes extensões de áreas no 

sistema com capacidade de suporte baixa, os níveis de desmatamento demonstram que a área 

necessita de controle, bem como recuperação das áreas desprotegidas ou em processo de 
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degradação. Isso pode ser realizado por meio de reflorestamento e meio de proteção da 

vegetação nativa. 

Já os demais sistemas - Superfície aplainada e Vales fluviais -, cujas porcentagens 

de desmatamentos foram de 30,93% e 48,54%, respectivamente, associada à capacidade de 

suporte, apresentaram-se com níveis de sustentabilidade 3. Um nível muito bom, mas que 

necessitam de ações para que sejam mantidas as condições favoráveis à manutenção da 

biodiversidade. 

Em contrapartida, o sistema ambiental Reverso superior foi o que mais apresentou 

resultados satisfatórios em termos de conservação e sustentabilidade da bacia. Com apenas 

24,76% de sua área com capacidade de suporte baixa, também foi o sistema que apresentou 

menor porcentual de áreas desmatadas, cerca de 24,6%. Com isso, atingiu o nível de 

sustentabilidade 4, o melhor na escala.  

Portanto, o sistema apresenta-se conservado e com condições favoráveis ao 

desenvolvimento sustentável. Enfatizando, claro que estes valores devem ser no mínimo, 

mantidos para que a região em questão não venha sofrer com impactos negativos tanto no 

ambiente natural, quanto no meio social, já que os outros 75% do sistema detém capacidade 

de suporte média. Um dos fatores que contribuíram para que os níveis de desmatamentos se 

apresentem muito baixo se deve a localização do sistema, este se encontra na área da bacia 

inserida no perímetro da APA da Serra da Ibiapaba. O mapa 10 mostra a distribuição 

geográfica do índice do estado ambiental (IEA) da bacia. 

Diante do exposto, conforme os níveis de sustentabilidade e insustentabilidade, 

apenas um sistema ambiental foi considerado insustentável, o reverso médio. Pois, como 

visto, apesar de não deter grande percentual de áreas com capacidade de suporte muito baixo 

e baixo, foi o que apresentou maior percentual de área desmatada, ou seja, a exploração desse 

território é insustentável, sobretudo nas áreas em que a capacidade de suporte é muito baixa a 

baixa onde se mostrou de intensidade mediana (nível 2).  

Os outros cinco sistemas ambientais foram considerados sustentáveis, mas 

variaram entre as classes de 1 a 4. Sendo o que o reverso superior foi o único que se 

apresentou em nível de intensidade 4, portanto, podendo – se ampliar a capacidade produtiva 

desde que sejam considerados os padrões de sustentabilidade.  

A superfície aplainada e os vales fluviais também tiveram bons resultados. Com 

sustentabilidade nível 3, ambos os sistemas são possíveis de alavancar sua produtividade, mas 

tendo maior atenção a adoção de ações sustentáveis. 
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O reverso inferior e a planície fluvial foram os sistemas cujo planejamento deve 

estar pautado num processo de uso e exploração dos recursos naturais de alto controle, 

sobretudo daquelas atividades que sugere o desmatamento de grandes áreas. Sendo, portanto, 

necessário considerar as limitações do ambiente. Especialmente as áreas cuja capacidade de 

suporte é muito baixa e baixa, em que as atividades realizadas não surtam efeitos negativos 

consideráveis sobre o meio ambiente, e que, portanto devem prevalecer aquelas atividades 

menos impactantes, ou que detenham planejamento adequado considerando ações de 

desenvolvimento sustentável. 
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Mapa 10- Índice do estado ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio São Nicolau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Santiago, 2018. 
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5.3 Indicadores socioeconômicos  

  Para análise dos aspectos socioeconômicos da área da bacia, os indicadores 

foram escolhidos de modo a garantir maior visibilidade da situação em que a mesma se 

encontra, no sentido de inter-relacionar os aspectos físicoambientais e socioeconômicos e, 

com isso, compreender de forma integrada, a vulnerabilidade da área em estudo. 

Desse modo, foram coletados, por setor censitário, dados de densidade 

demográfica, pessoas residentes, domicílios e renda per capita. Além disso, foi verificada a 

classificação atribuída a cada setor conforme IBGE (2010). Essa classificação se baseia nas 

características do espaço geográfico estabelecendo limites entre o espaço urbano e o rural. 

Sendo assim, ela contribui para a compreensão dos percentuais encontrados na análise dos 

parâmetros socioeconômicos. A tabela 7 expõe os valores encontrados nos quatros parâmetros 

analisados bem como, a situação de cada setor censitário pertencente a bacia. E, o mapa 11 

mostra a espacialização dos setores censitários na bacia. 

O primeiro parâmetro analisado foi a Densidade Demográfica (DD). Detém sua 

importância, pois indica a concentração de pessoas em determinado local. Quanto maior a 

taxa resultante da relação entre o total populacional e a extensão da área em km2, maior é a 

concentração de pessoas ocupando um determinado espaço e se utilizando dele. As maiores 

concentrações populacionais acontecem notadamente em regiões cujo desenvolvimento 

industrial e consequentemente, econômico é mais evidente o que atrai maior número de 

pessoas e que, portanto, tornam-se bastante urbanizadas. Segundo dados do censo IBGE 

(2010), são áreas que detém as maiores taxas populacionais do país.  

No Piauí, a concentração maior da população encontra-se na região da capital 

Teresina, e nas sedes dos municípios do estado, enquanto que é possível visualizar extensas 

áreas com enormes vazios demográficos, sobretudo na região centro norte do estado onde se 

encontra a bacia do rio São Nicolau.  

Em geral, a BHSN apresentou densidade demográfica muito baixa. A maior 

concentração está nas duas sedes municipais (Assunção do Piauí e Santa Cruz dos Milagres), 

intercaladas por grandes vazios demográficos em toda sua extensão (MAPA 12). 

Com até 20% predominando em quase todos os setores censitários, aqueles que 

indicaram maiores percentuais de densidade demográfica foram o setor de número 19, que 

inclusive serviu de base para o cálculo percentual dos demais, nesse caso representa 100% 

(valor máximo para o conjunto), seguido dos setores de números 20, 25 e 18, que obtiveram 

percentual de densidade demográfica de 70%, 51% e 43% do conjunto analisado, 

respectivamente.  
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Tabela 7- Valores das Variáveis por setor na construção Índice socioeconômico da BHSN 

NUMERO 

* 

SETORES DENSIDADE 

DEMOGRÁFICA 

% 

PESSOAS 

RESIDENTES 

% 

HABITAÇÃO/  

DOMICÍLIOS 

PARTICULARES E 

COLETIVOS 

% 

 RENDIMENTO 

MENSAL 

DOMICILIAR DE 

ATÉ R$70PER 

CAPITA% 

SITUAÇÃ

O DOS 

SETORES

** 

IASB 

1 220105105000001 40 66 71  42 1 55 

2 220105105000002 42 43 41  39 1 41 

3 220105105000003 33 100 100  100 1 83 

4 220105105000004 0,2 28 76  26 8 33 

5 220105105000005 0,04 5 48  6 8 15 

6 220105105000006 0,002 0,2 19  00 8 5 

7 220105105000007 3,0 28 32  23 8 22 

8 220105105000008 1,0 23 47  20 8 23 

9 220105105000009 1,0 50 60  54 8 41 

10 220105105000010  0,7 49 65  55 8 42 

11 220105105000011 1,0 12 13  8 8 09 

12 220105105000012 0,2 29 33  37 8 25 

13 220105105000013 41 56 60  61 1 55 

14 220105105000014 0,3 10 20  8 8 10 

15 220105105000015 10 49 53  58 8 43 

16 220105105000016 3 20 27  24 8 19 

17 220105105000017 29 4 6  6 5 11 

18 220105105000018 43 19 25  13 5 25 

19 220915305000001 100 43 71  21 1 59 

20 220915305000002 70 38 62  14 1 46 

21 220915305000003 0,2 10 12  10 8 08 

22 220915305000004 0,1 17 17  11 8 11 

23 220915305000005 0,5 44 39  19 8 26 

24 220915305000006 0,5 61 78  55 8 49 

25 220915305000007 51 22 40  7 1 30 

26 220915305000008 41 64 71  38 1 54 

27 220090505000006 1,3 36 32  41 8 28 

28 220090505000007 1,0 17 19  7 8 11 

29 220810605000005 0,1 18 22  7 8 12 

30 220810605000007 0,3 45 55  0,6 8 25 

31 221040905000011 0,6 38 50  28 8 29 

32 221040905000013 0,5 54 61  79 8 49 

33 221040905000014 33 26 23  28 7 28 

34 221040905000015 0,1 12 21  15 8 12 

35 221040905000016 0,3 18 22  15 8 14 

36 221040905000017 0,2 11 15  11 8 09 

37 221040905000018 42 50 59  63 5 54 

38 221040905000019 0,2 26 32  28 8 22 

39 221040905000020 0,1 14 16  11 8 10 

40 221040905000022 0,4 24 23  20 8 17 

41 221040905000023 0,2 15 16  16 8 12 

42 221040905000024 0,3 53 49  44 8 37 

43 221040905000025 0,2 28 26  21 8 20 

44 221040905000026 0,1 14 12  14 8 10 

45 221040905000027 0,2 15 18  11 8 11 

46 221040905000029 0,2 20 23  26 8 17 

47 221040905000030 0,3 40 36  41 8 29 

48 221040905000032 0,7 55 51  50 8 39 

49 221040905000039 2,2 66 63  61 8 48 
Fonte: IBGE, 2010. 

* Municípios e quantidade de setores correspondentes: 

 1-18- Assunção do Piauí  

19- 26- Santa Cruz dos Milagres 

27, 28- Aroazes 

29, 30- Pimenteiras 

31- 49- São Miguel do Tapuio 

  
**Código de situação do setor 

- Situação urbana - Códigos: 1, 2 e 3 

- 1 - Área urbanizada de cidade ou vila 

- 2 - Área não urbanizada de cidade ou vila 

- 3 - Área urbana isolada 

- Situação rural – códigos: 4, 5, 6, 7 e 8 

- 4 - Aglomerado rural de extensão urbana 

- 5 - Aglomerado rural isolado – povoado 

- 6 - Aglomerado rural isolado – núcleo 

- 7 - Aglomerado rural isolado - outros aglomerados 

- 8 - Zona rural, exclusive aglomerado rural 
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  Mapa 11- Espacialização dos setores censitários na Bacia Hidrográfica do rio São Nicolau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Santiago, 2018. 
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Mapa 12- Densidade Demográfica da Bacia Hidrográfica do Rio São Nicolau.  

Fonte: Santiago, 2018 
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Os setores que mais se destacaram quanto a maior densidade demográfica 

pertencem as duas sedes municipais, sendo que o setor 19 pertence à sede municipal de Santa 

Cruz dos Milagres juntamente com os setores 20 e 25. Destaca-se na sede municipal de 

Assunção do Piauí o setor de número 18, também. 

Da mesma forma, na referida tabela também é importante destacar os setores que 

apresentaram os menores percentuais de DD, sendo o setor de número 6 aquele com menor 

valor, cerca de 0,002%, seguido dos setores de número 5, que contém percentual de 0,04 do 

conjunto analisado, e os setores 22, 29, 34, 39 e 44 que obtiveram 0,1% de densidade 

demográfica na bacia. Estes setores, cuja DD é baixa, encontram-se distribuídos nos 

municípios de Assunção do Piauí, como é o caso dos setores 5 e 6, o setor 22, no município 

de Santa Cruz dos Milagres, setor 29, em Pimenteiras, e em São Miguel do Tapuio encontra-

se os setores 34, 39 e 44. 

Sobre a situação dos municípios, no que se refere a condição de urbano e rural, 

com base na classificação realizada pelo IBGE (2010), em que são elencados os códigos para 

cada setor conforme abaixo, destaca-se que os setores que detém maior densidade 

demográfica estão classificados, segundo IBGE (2010) com código 1, é o caso dos setores 19, 

20 e 25, cujas características remetem a uma região considerada urbanizada / cidade ou vila. 

Já o setor 18, embora esteja dentre as áreas mais urbanizadas da bacia foi classificado com 

código 5, que indica um aglomerado rural isolado, um povoado mais extenso na área rural. 

 Código de situação do setor: 

 

Situação urbana - Códigos: 1, 2 e 3 

- 1 - Área urbanizada de cidade ou vila 

- 2 - Área não-urbanizada de cidade ou vila 

- 3 - Área urbana isolada 

 

 

 

 

 

Situação rural – códigos: 4, 5, 6, 7 e 8 

- 4 - Aglomerado rural de extensão urbana 

- 5 - Aglomerado rural isolado – povoado 

- 6 - Aglomerado rural isolado – núcleo 

-7-Aglomerado rural isolado-outros 

aglomerados 

- 8 - Zona rural, exclusivamente aglomerado 

rural. 

Todos os setores cuja densidade demográfica foi menor foram classificados com o 

código 8, que caracteriza-se como uma zona exclusivamente rural, o que confirma ser uma 

bacia predominantemente rural. 
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O segundo e terceiro parâmetro analisados foi o percentual de Pessoas Residentes 

em cada setor censitário e o percentual de Domicílios Particulares e Coletivos que permitiram, 

dentro do conjunto analisado, compreender melhor os resultados da DD dos setores que 

abrangem a bacia, visto que desponta locais onde há uma concentração maior de pessoas, 

tendo em vista o número de domicílios em cada setor e seus moradores permanentes.  

A concentração de pessoas em pequenos núcleos urbanos como foi detectado, não 

pode ser deixado de lado quanto ao fator ambiental. Cidades onde existe maior concentração 

populacional estão propícias a existir maior pressão sobre o meio ambiente, aumenta situações 

de riscos, desastres, favorece o aumento da poluição, desmatamentos, e outras séries de 

transtornos.  

Na análise da ocupação humana - urbanização (áreas construídas) - em que a 

modificação do espaço é um tanto perceptível à medida que há expansão, sobretudo 

desordenada foi possível detectar que o setor com maior percentual de residentes e com maior 

percentual de domicílios, foi o de número 03 (100% - valor máximo para os conjuntos) que 

serviu de base para o cálculo dos demais setores em ambos os conjuntos. Este, em específico, 

pertence à sede do município de Assunção do Piauí, que embora contrariando o maior valor 

de DD encontrada na bacia, cujo maior percentual foi em Santa Cruz dos Milagres, concentra 

maior número de residentes e domicílios particulares e coletivos na bacia.  

Os setores que também apresentaram percentuais elevados de pessoas residentes 

foram os de número 01 e 49, ambos com 66% do conjunto analisado, pertencentes aos 

municípios de Assunção e São Miguel do Tapuio. E, os setores 26, 24 e 48, que 

respectivamente apresentaram 64, 61 e 55% do conjunto analisado. Estes pertencem aos 

municípios de Santa Cruz e São Miguel do Tapuio. 

Também foram os setores 24(78%), 04(76%), 01, 19, 26 (71% cada) que 

apresentaram percentuais elevados de domicílios particulares e coletivos. Localizados nas 

proximidades das sedes de Santa Cruz dos Milagres e Assunção do Piauí. 

Para tanto, é possível observar o percentual de pessoas residentes e de domicílios 

em cada setor nos mapas 13 e 14, sobretudo aqueles setores em que há maior percentual de 

pessoas residentes evidenciando os possíveis pontos de maior vulnerabilidade socioambiental 

da bacia, bem como o número percentual de domicílios particulares e coletivos que podem ser 

confrontados os dados obtidos. 
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      Mapa 13- Percentual de pessoas residentes na Bacia Hidrográfica do Rio São Nicolau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Santiago, 2018. 
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                   Mapa 14- Percentual de domicílios na Bacia Hidrográfica do Rio São Nicolau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fonte: Santiago, 2018. 
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Aqueles que exibiram os menores percentuais de pessoas residentes foram os 

setores 6, 17 e 5, respectivamente 0,2; 4 e 5%, e, os setores 14 e 21, ambos, com 10% do 

conjunto analisado. Estes setores pertencem aos municípios de Assunção do Piauí e Santa 

Cruz dos Milagres também.  

Somando a estes dados pode-se perceber que grande parte dos percentuais 

menores de domicílios pertencem ao município de São Miguel do Tapuio, por exemplo, os 

setores 41 (11%), 36 (15%), e 39 (16%). Mas, está em Assunção do Piauí o setor com menor 

percentual de domicílios do conjunto pesquisado, o setor 17, que possui 6% de domicílios, 

cerca de 10 domicílios somente.  

O último parâmetro analisado trata do Rendimento Mensal Domiciliar de até 

R$70 per Capita. Este parâmetro trata do perfil de renda da população residente em cada um 

dos setores censitários. Conforme IBGE (2010), o rendimento domiciliar per capita é o 

resultado da soma dos rendimentos recebidos por cada morador, dividido pelo total de 

moradores do domicílio. 

Ao observar a grande quantidade de domicílios cuja renda per capita chega até 

R$70, portanto, muito baixa percebe o nível de desenvolvimento econômico da região que, 

pode estar associada às atividades econômicas predominantes às quais giram em torno da 

agricultura, sendo a BHSN predominantemente área rural.  

O setor 03, mais uma vez, serviu de base para o cálculo percentual dos demais 

setores, possuindo o maior número de domicílios cuja renda per capita chega até R$70,00. 

Estando em uma região próxima a sede de Assunção do Piauí, de um total de 406 domicílios 

existentes no setor, cerca de 160 possuem este rendimento, demonstrando que grande parte 

das famílias que lá residem possuem poder econômico muito abaixo da renda per capita de 

Teresina capital do Estado, por exemplo.  

Também apresentaram elevada quantidade de domicílios com rendimento de até 

R$70 os setores 32, 37, 49 e 13, com, respectivamente, 79%, 63%, 61%, 61% do conjunto 

pesquisado. Os setores com maior percentual localizam-se em São Miguel do Tapuio e 

Assunção do Piauí. 

Os setores cujo percentual de domicílios com rendimento baixo foi bem menor 

foram os de número 06, o qual obteve 0% dos domicílios, este se localiza em Assunção do 

Piauí, seguido do setor 30, da região de Pimenteiras, com 0,6% do conjunto analisado. E os 

setores 5 e 17, ambos de Assunção do Piauí, com 6% do total apenas. Destacam-se também os 

setores 25, 28 e 29, com 7% cada, localizados em Santa Cruz dos Milagres, Aroazes e 

Pimenteiras, respectivamente. 
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Diante dos dados, ao associar estes valores ao uso e cobertura, observa-se que a 

renda per capita acima de R$70 concentra-se justamente nas áreas de grande vazios 

demográficos, mas que há a predominância de fazendas de grandes extensões também. E, 

mesmo nas proximidades das sedes municipais, em que há mais oferta de serviços que podem 

proporcionar aumento da renda, o valor percentual de domicílios com rendimento baixo é 

ainda maior. O que, de certa forma, contradiz o pensamento anterior em que as sedes deteriam 

os melhores valores de rendimento para a população, contudo, isso foi observado em regiões 

mais longínquas (MAPA 15). 
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Mapa 15- Porcentagem de domicílios com rendimento mensal domiciliar de até R$70,00 per capita da BHSN - PI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Santiago, 2018 
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Com essa variável foi possível observar a mutação no que se refere à distribuição 

de renda per capita entre os setores e a discrepância entre aqueles dos centros urbanos e os 

rurais.  

 Com isso, associando as questões habitacionais, o crescimento urbano e as 

condições econômicas da população, podem ser claramente refletidas nas problemáticas 

ambientais presentes na área de estudo. 

Guerra e Mendonça (2004) enfatizam que o desenvolvimento econômico, por 

permitir um avanço da atividade econômica, acentua o processo de saque na natureza e a 

devolução ao meio ambiente por meio dos resíduos de fabricação ou utilização dos bens 

econômicos. Por conta disso, há uma intensa relação entre os sistemas, isto é, o econômico e o 

natural. E tudo que acontece no meio por obra da atividade econômica, passa a ser relevante 

para ambos os sistemas, isso porque a ação de um deles sempre repercutirá sobre o outro. 

A exploração do meio natural sem o devido controle fica muito evidente em 

regiões mais distantes dos grandes centros urbanos e isso pode ser refletido nos impactos 

ambientais presentes em áreas em que mesmo não havendo grande urbanização, pode surgir 

conforme a atividade que é desenvolvida na região. 

 Em contrapartida, o próprio crescimento urbano nas sedes podem também 

favorecer grandes impactos no ambiente, pois, as condições econômicas da população podem 

influenciar diretamente nesse contexto ambiental. Ações diferentes, porém os mesmos 

resultados com níveis de degradação variando. 

 

5.4 Índice do Ambiente Socioeconômico da Bacia (IASB). 

 

De posse dos dados obtidos por meio das quatro variáveis analisadas produziu-se 

o mapa do índice do Ambiente Socioeconômico da Bacia (IASB). Nele estão dispostas a 

situação socioeconômica da população residente no perímetro da bacia por setor censitário 

dividido em 5 classes de modo a facilitar a análise espacial dos resultados. 

Os valores mais elevados simbolizam maior vulnerabilidade socioeconômica da 

bacia. E, embora sinalizem um fator negativo nesse índice, se mostraram mais evidentes nos 

setores pertencentes às sedes municipais e também naqueles setores próximos a estas sedes. 

No entanto, percebe-se que a maioria dos setores censitários apresenta-se com índice do 

ambiente socioeconômico baixo.  

Um setor, pertencente à sede do município de Assunção do Piauí, ficou na classe 

mais elevada do IASB, isto é, no intervalo entre 75,0001% a 100,000%, refletindo o nível 
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maior de vulnerabilidade socioeconômica. Na classe logo abaixo (55,0001% a 75%) também 

houve somente um setor com o nível indicado, o setor 19, localizado na sede de Santa Cruz 

dos Milagres. Em contrapartida, a classe cujo intervalo é de 35,0001% a 55% apresentou 14 

setores, seguido de 26 setores na classe de intervalo 10,0001% a 35% e, 7 setores na classe 

mais baixa do IASB que é de 0 a 10%. 

As variáveis Densidade Demográfica e Renda per capita definiram, de certa 

forma, o resultado. A primeira variável mostrou que as regiões mais habitadas encontram-se 

nas sedes, enquanto que a segunda variável apresentou maior número de domicílios com 

renda igual ou abaixo de R$70,00 por morador, justamente nos setores censitários presentes 

nas sedes, afirmando a literatura quando define que a vulnerabilidade tende a se elevar 

conforme a situação socioeconômica da população não é favorável.  

Em contrapartida, as regiões afastadas, caracterizam-se por grandes vazios 

demográficos. No entanto, muitas das terras são ocupadas por atividades agropecuárias, estes 

setores apresentaram execrável percentual de domicílios com baixo rendimento, acentuando, 

portanto, uma região com retorno financeiro melhor às famílias, recursos estes provenientes 

das atividades agropecuárias predominantes em extensos latifúndios.  

De fato, dentre os setores que obtiveram menor percentual do índice 

socioeconômico, destaca-se os setores 06, 21, 11 e 36, cujos valores percentuais do IASB 

foram de 5, 8, 9 e 9%, respectivamente, no intervalo de 0 – 10% (MAPA 16). 
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Mapa 16- Índice do Ambiente Socioeconômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Nicolau (IASB). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Santiago, 2018. 

Muito Baixa vulnerab. Socioeconômica 

Baixa vulnerab. Socioeconômica  

Média vulnerab. Socioeconômica 

Alta vulnerab. Socioeconômica 

Muito alta vulnerab. Socioeconômica 
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6 VULNERABILIDADE AMBIENTAL E ZONEAMENTO PROPOSITIVO DA 

BACIA DO RIO SÃO NICOLAU. 

 

6.1 Valores de estabilidade/vulnerabilidade. 

 

Após a obtenção dos índices IEA e IASB, estes possibilitaram a correlação entre 

os fatores de cunho ambiental e socioeconômico da bacia, e por meio dessa interrelação 

verificou-se as condições de vulnerabilidade ambiental da bacia e o grau existente em cada 

um dos sistemas ambientais presentes na BHSN. 

Com isso, pode-se compreender que a área da bacia detém níveis de 

vulnerabilidade que variaram de Muito Baixo a Muito Alto, sendo que, este último representa 

nível preocupante. As áreas em que estes níveis foram identificados indicaram não somente a 

maior densidade demográfica, mas também a presença de características físicas naturais mais 

suscetíveis às alterações antrópicas. 

Fazendo análise da vulnerabilidade em cada um dos sistemas ambientais 

separadamente, observa-se a princípio, que os fatores mais determinantes para os níveis 

apresentados foram aqueles do ambiente físico, visto que a densidade demográfica da bacia, 

de modo geral, é muito baixa ainda.  

Porém, alguns pontos dessa extensa área, além de deter capacidade de suporte 

baixa, chegam a ser bastante explorados como visto ao realizar o levantamento das formas de 

uso e cobertura da bacia. Além das duas sedes municipais presentes no perímetro da bacia, as 

condições de acesso a determinadas localidades possibilitam ser exploradas com mais 

intensidade, além disso, a consolidação de povoados, comunidades e distritos, e a utilização 

de vastas extensões de terras para a agropecuária também formaram fatores determinantes 

para os valores de vulnerabilidade muito alta presente em toda a bacia que, ao todo somou 

470, 95 km2 de extensão territorial da BHSN. 

   O sistema ambiental Reverso Superior apresentou grau de vulnerabilidade muito 

baixa em quase totalidade da área do mesmo. Embora esse sistema tenha mostrado capacidade 

de suporte mediana, os outros fatores, inclusive sociais como, baixa densidade demográfica, 

taxa de domicílios e renda, demonstram que este possui poder de resiliência maior, ou seja, o 

sistema Reverso Superior ainda detém a capacidade de retornar ao seu estado de equilíbrio 

após sofrer um distúrbio qualquer em 98,58% de sua área. 0,29% compreende a área com 

vulnerabilidade média, 0,79% corresponde a vulnerabilidade alta e, 0,34% à vulnerabilidade 

muito alta (figura 52).  
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Figura 52- vulnerabilidade ambiental do sistema Reverso Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Santiago, 2018. 

 

A interrelação dos elementos analisados reporta um sistema cujo risco é muito 

pequeno tanto natural, quanto socialmente. É possível observar também que o grau de 

vulnerabilidade muito baixa, predomina em toda a extensão territorial desse sistema 

ambiental.  E, sendo esta área pertencente à APA da Serra da Ibiapaba, também pode estar 

contribuindo para a conservação desse sistema que, em particular, foi o que apresentou 

resultados melhores em termos de conservação do sistema, mesmo que alguns aspectos 

ambientais tenham mostrado ser uma área sujeita a instabilidade natural devido à declividade 

da mesma.  

O nível de vulnerabilidade desse sistema foi muito satisfatório, especialmente em 

termos ambientais, uma vez que, nessa área está presente a nascente do rio São Nicolau e que, 

portanto, interferência antrópica de cunho negativo, como por exemplo, o desmatamento, 

poderia trazer consequências desastrosas para a manutenção do rio São Nicolau, que embora o 

seu alto curso se caracterize com regime fluvial de intermitência, mostra que tem elevado 

poder de resiliência ao estabelecer sua vazão no período chuvoso alimentando os ecossistemas 

da região. E, qualquer alteração poderia provocar desequilíbrio ambiental comprometendo sua 

qualidade.  

No sistema ambiental Reverso Médio, por sua vez, foram identificados diferentes 

graus de vulnerabilidade ambiental, que variaram nos níveis Médio, Alto e Muito Alto. É 

nesse sistema, onde são encontradas grandes áreas com predomínio da agricultura e pecuária, 

bem como extensas áreas com média e baixa capacidade de suporte também, relevo acentuado 

Níveis de 

vulnerabilidade 

 Muito baixa  

 Baixa 

 Média  

 Alta 

 Muito alta 
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e clima seco o que contribuiu para revelar os maiores níveis de vulnerabilidade nesse sistema. 

Associada a isso, é também um dos sistemas ambientais que apresenta densidade demográfica 

maior comparando-o aos demais sistemas da bacia. 

Predomina o nível de vulnerabilidade alta em grande parte do sistema Reverso 

Médio, cerca de 49,2% da área total do sistema. Esse dado pode estar relacionado à ausência 

de vegetação ocasionada pela expansão agrícola e também pela urbanização. Assim também 

está relacionada ao tipo de solo que, embora predomine o latossolo amarelo, o neossolo 

litólico também está presente em grande parte, e cujo fator limitante deve-se ao mau 

desenvolvimento físico e baixa fertilidade natural do mesmo (figura 53). 

 

Figura 53- vulnerabilidade ambiental do sistema reverso médio 

 

 

 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Santiago, 2018. 

 

A que se considerar também que o grau de vulnerabilidade muito alto também 

ocupou grandes extensões de terras nesse sistema, cerca de 31%, seguido do grau de 

vulnerabilidade média abrangendo 18,82% de extensão territorial, apenas 0,53% e 0,45% com 

vulnerabilidade baixa e muito baixa, respectivamente.  

Outros fatores físicos também podem explicar os níveis preocupantes de 

vulnerabilidade desse sistema ambiental. As características geomorfológicas e a declividade 

são representadas por grandes altitudes e níveis de dissecação. Pode-se notar que a área em 

vermelho, referente ao grau de vulnerabilidade muito alto, está situada na região que abrange 

a borda da cratera de São Miguel do Tapuio, local onde estudos científicos indicam que sua 

formação se deu a partir da queda de um meteoro naquela região há milhões de anos. A borda 

da cratera completa um dos divisores de água da BHSN nesse sistema.  

Níveis de 

vulnerabilidade 

 Muito baixa  

 Baixa 

 Média  

 Alta 

 Muito alta 
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Já o sistema ambiental Reverso Inferior apresentou todos os níveis de 

vulnerabilidade. Com 0,21% do território com grau muito alto de vulnerabilidade, o sistema 

aparece com predominância da vulnerabilidade média a qual abrange mais da metade da área 

do sistema, com 54,39%, este também é ocupado por 32,61% do seu terreno pelo grau de 

vulnerabilidade baixa além de 0,16% de vulnerabilidade muito baixa.  

Esse sistema representa ainda ambiente com elevada estabilidade, resultado das 

características físicas da paisagem como, solo do tipo latossolo, poucas áreas com declividade 

acentuada, presença maior de vegetação natural, sendo esta mais densa, indicando uma área 

de transição em que o domínio do cerrado começa a se apresentar mais intensamente. Resulta 

também de fatores socioeconômicos favoráveis aos que habitam grande parte desse sistema, 

em especial.  

Entretanto, é preciso atenção quanto às atividades desenvolvidas na região, 

devendo então priorizar a inserção de bases conservacionistas, tendo em vista que a região 

detém grande parte das nascentes de riachos contribuintes do rio principal, além da presença 

dos poços que são de grande importância para a atividade agrícola e para o abastecimento 

hídrico das comunidades que lá residem. Portanto, muitos fatores de relevante interesse na 

manutenção da qualidade ambiental desse sistema (figura 54).  

 

Figura 54- vulnerabilidade ambiental do sistema reverso inferior 

 

       

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Santiago, 2018. 

Esta área, em específico, ainda faz parte do trecho que compreende a borda da 

cratera de São Miguel tendo obtido níveis baixos de sustentabilidade, embora tenha 
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apresentado a contraponto, níveis baixos de desmatamento.  

O sistema ambiental Planície Fluvial apresentou um quadro preocupante em 

relação aos níveis de vulnerabilidade ambiental. Com 71,1% de sua área com nível de 

vulnerabilidade alta, essa região mostrou a necessidade da manutenção na qualidade do 

ambiente dada a sua importante contribuição hídrica da bacia, visto que é a partir desse 

sistema que o rio São Nicolau passa a se apresentar em regime de perenidade.  

O rio São Nicolau recebe maior número de tributários e também o clima 

apresenta-se diferenciado em relação às outras áreas da bacia. Isso porque os níveis 

pluviométricos são mais elevados refletindo uma vegetação de grande porte, representativa do 

domínio cerrado. Águas superficiais são mais propensas a sofrer com a degradação e 

poluição, consequentemente, diminuição da qualidade da mesma. 

O sistema também apresentou 0,13% de área com vulnerabilidade muito alta, 

estando essa área situada no que compreende a cidade de Santa Cruz dos Milagres. O grau de 

vulnerabilidade média também foi considerável, e cuja extensão territorial foi cerca de 27%. 

Em contrapartida, o percentual de vulnerabilidade baixa foi de apenas 1,77%, não havendo 

áreas que apresentasse grau de vulnerabilidade muito baixa, ou seja, sem riscos aparentes na 

planície fluvial (figura 55). 

 

Figura 55- vulnerabilidade ambiental do sistema planície fluvial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: Santiago, 2018 

Esse é o sistema mais instável de toda a bacia, haja vista que a planície fluvial 

sofre constantemente com a dinamicidade do rio. Com essas características naturais 

predominantes, a atenção sobre as atividades desenvolvidas nessa região devem ser maior. 

Pois, se observa processos erosivos constantes, sobretudo nas áreas desprovidas de cobertura 

vegetal tendo em vista o abandono após exploração agrícola.  

A presença de áreas com elevada instabilidade representa riscos não só ao meio 
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ambiente, mas, também a população pertencente à área. Isso porque a planície fluvial detém 

uma dinâmica muito grande, podendo causar danos quando da inserção de atividades ou 

ocupações em áreas inadequadas que naturalmente não possuem capacidade de suporte para 

tais fins. Essa apropriação do espaço geralmente não respeita os limites do ambiente natural, e 

acaba por sofrer as consequências posteriores através de inundações, alagamentos, etc. 

Nesse sistema a agropecuária também predomina, e além dela o turismo religioso 

na cidade de Santa Crus dos Milagres, o qual já vem contribuindo com alguns impactos 

negativos no ambiente físico, como explanado em capítulos anteriores. Foi nesse trecho onde 

o nível de vulnerabilidade muito alta foi identificado. A cidade de Santa Cruz dos Milagres, 

que detém o turismo religioso como principal impulsionador da economia local, possui em 

determinados períodos do ano um aumento significativo da população que, por sua vez, 

provoca uma pressão maior no ambiente. 

O sistema ambiental Superfície Aplainada (figura 56), assim como o sistema 

ambiental Vales Fluviais apresentaram, em grande parte de suas extensões territoriais, níveis 

de vulnerabilidade baixa, isto é, remetendo elevada estabilidade. O primeiro deteve 94,59% 

de extensão territorial com vulnerabilidade baixa, seguida de 4,2% de áreas com grau de 

vulnerabilidade média e apenas 1, 21% do terreno com vulnerabilidade alta. São áreas com 

baixa densidade demográfica e onde o acesso se restringe a apenas algumas comunidades. As 

atividades desenvolvidas se limitam a produção agrícola de subsistência em grande parte 

desses sistemas. 

Figura 56- Vulnerabilidade ambiental do sistema ambiental superfície aplainada  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fonte: Santiago, 2018. 

 

Os trechos com níveis de vulnerabilidade ambiental baixo e médio se destacam 

em termos de uso e ocupação, no entanto, devem ser respeitados os limites naturais do 

ambiente não excluindo a adoção de práticas conservacionistas.  

Níveis de 

vulnerabilidade 

 Muito baixa  

 Baixa 

 Média  

 Alta 

 Muito alta 
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Isso porque, no caso do sistema Vales Fluviais, o relevo passa a ser fator 

determinante visto que atividades como a agricultura, por exemplo, deve-se utilizar técnicas 

que possibilitem a adequação das plantações às peculiaridades do relevo desse sistema, que 

embora esteja é um nível satisfatório de vulnerabilidade, este detém naturalmente riscos 

maiores se for considerado somente os aspectos geomorfológicos e de declividade do mesmo. 

Porém, a conservação do local em termos de cobertura vegetal, bem como a baixa densidade 

demográfica minimizam os riscos. Este sistema obteve 67,32% de extensão territorial com 

predomínio de vulnerabilidade baixa. Outros 29,03% correspondem ao grau de 

vulnerabilidade média (figura 57). 

  

Figura 57- vulnerabilidade ambiental do sistema ambiental vales fluviais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fonte: Santiago, 2018. 

 

É importante destacar que um pequeno trecho do sistema Vales Fluviais obteve 

níveis de vulnerabilidade muito alta e alta, cerca de 3,3% e 0,35%, respectivamente. Esse 

trecho refere-se à parte integrante da sede municipal de Assunção do Piauí em que os níveis 

de vulnerabilidade foram mais elevados refletindo em seu entorno e nas proximidades da 

cidade dada, entre outros fatores, a elevada densidade demográfica dessa região. 

Os níveis de vulnerabilidade ambiental da BHSN estão dispostos conjuntamente 

no mapa 17. Nele é possível observar parte da área da bacia compõe-se de níveis de 

vulnerabilidade alta, sobretudo, a região que compreende o alto curso da mesma e a planície 

fluvial, no baixo curso, totalizando uma área de 1.475,47 km2 de extensão da bacia com nível 

de vulnerabilidade alta. 

Níveis de 

vulnerabilidade 

 Muito baixa  

 Baixa 

 Média  

 Alta 

 Muito alta 



191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 17- Vulnerabilidade ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio São Nicolau 

Fonte: Santiago, 2018 
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De modo geral, os fatores que mais contribuíram para esses níveis se reportam as 

características geomorfológicas e climáticas e as condições de uso e ocupação. Sendo que, em 

geral, as regiões que integram áreas mais densamente habitadas apresentaram maiores níveis 

de vulnerabilidade em comparação às demais zonas da bacia. 

Vislumbra-se ainda o grau de suscetibilidade de cada sistema ambiental e as 

situações de risco de impactos socioambientais em respostas às intervenções antrópicas cujo 

uso do espaço, muitas vezes, não se dá em consonância com as condições naturais da BHSN.  

Entretanto, a BHSN ainda apresenta grande parte de sua área com níveis de 

vulnerabilidade toleráveis, uma vez que a extensão maior da bacia ocupa níveis de 

vulnerabilidade considerados baixo, cerca de 1.757,88 km2 de extensão. E estes níveis estão 

situados, sobretudo em áreas cuja densidade demográfica ainda é menor, reportando certa 

conservação do espaço conforme indicaram os fatores ambientais analisados.  

Contudo, é importante salientar que, embora não haja DD muito alta, essas áreas 

detêm atividades agropecuárias atuantes e, portanto, precisam-se manter políticas de 

conservação do ambiente. Até porque no entorno dessas áreas existem aquelas cujo nível de 

vulnerabilidade apresentou-se mediano e este já ocupa 1402,91 km2 da área da bacia. Apenas 

271,05km2 de terras mostrou grau de vulnerabilidade muito baixo. Esta área, por sua vez, se 

concentra totalmente na APA da serra da Ibiapaba, região protegida por lei o que ajuda na 

conservação e preservação ambiental dessa área da BHSN.  

 

6.2 Zoneamento propositivo da BHSN. 

 

Diante das condições ambientais em que a BHSN se encontra em termos de 

vulnerabilidade ambiental, faz–se importante realizar nesta pesquisa uma proposta de 

zoneamento ambiental para a área, no intuito de contribuir na adequação das condições de uso 

às características do ambiente natural cujas potencialidades e limitações já foram 

reconhecidas e, que por isso é necessário rever formas de uso e projetar para o futuro o 

desenvolvimento da região em face de uma política que proponha e crie hábitos com fins 

conservacionistas para o crescimento socioambiental saudável.  

Assim, contribuir com políticas públicas que visem minimizar os impactos 

negativos ocasionados pela ação antrópica, a fim de que esse trecho do domínio semiárido 

piauiense e a população que ali reside, não chegue a sofrer com riscos ambientais graves, 

desastres ambientais e demais consequências que, por ventura, possam comprometer o 
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desenvolvimento social e econômico da região, assim como a manutenção de um ambiente 

sustentável. 

Nesse sentido, é apresentado o zoneamento ambiental da BHSN em que propõe 

formas de uso conforme as condições ambientais existentes, bem como, a espacialização das 

áreas que necessitam ser protegidas ou recuperadas dadas as situações de degradação em que 

se encontram tendo em vista as formas de exploração inadequadas. 

A BHSN apresenta poucas áreas protegidas por leis. Isso abre espaços para usos 

diversos sem levar em consideração as limitações do ambiente. Uma estratégia de 

conservação eficiente é a criação de Unidades de Conservação de usos sustentáveis, que 

pudessem também valorizar regiões da bacia, nas quais o modelado do relevo resultou em 

paisagens cênicas que, inclusive, ao longo dos anos, atraiu aventureiros para a prática de 

esportes radicais na região, sobretudo, na região que compreende os municípios de São 

Miguel do Tapuio e Assunção do Piauí.  

O que se observou ao longo da bacia foram áreas com solo exposto, abandonadas 

após sua utilização para a agricultura. Também foram observados processos erosivos intensos, 

sobretudo nas áreas do médio e baixo curso onde a erosividade da chuva é alta e áreas 

desmatadas tendem a sofrer processos de erosão com maior frequência.   

Felizmente grande parte da mata ciliar ainda encontra-se preservada, o que 

impede o assoreamento do rio, por exemplo. Contudo, a atenção maior se volta para trechos 

do rio que perpassa os centros urbanos. Nesse caso, o rio São Nicolau passa a sofrer 

principalmente com a poluição, devido à maneira incorreta de utilização do recurso hídrico 

para o lazer e para a agricultura. Passa a sofrer também com problemas referentes ao processo 

erosivo presentes nas áreas urbanas devido a substituição da vegetação por edificações, o que 

pode provocar sérios danos à dinâmica fluvial. 

Considerando os diversos impactos como deposição de resíduos sólidos urbanos 

de forma irregular, perda de solo, desmatamento, dentre outros resultantes da apropriação da 

bacia, além da ausência de áreas protegidas, foram divididas a fim de construir o zoneamento 

ambiental da bacia, as zonas correspondentes. Suas características e o percentual de área que 

cada uma compreende na bacia estão dispostos no quadro 20.  

 

Quadro 20- proposição de zoneamento para a BHSN 

ZONAS CARACTERISTICAS AREA 

%  

APP FLUVIAL Áreas de proteção ambiental; matas ciliares; 

vulnerabilidade alta. 

16,37 
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CONSERVAÇÃO 

AGROFLORESTAL E UC’s  
Áreas de alta declividade; necessita de 

regeneração natural; Vulnerabilidade baixa. 

26,18 

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL Áreas que necessitam de reflorestamento e 

agroflorestas; áreas de vulnerabilidade muito alta. 

8,20 

ZONAS DE CONSERVAÇÃO Áreas estáveis em conformidade com a legislação; 

com vulnerabilidade muito baixa.  

5,03 

MANEJO RACIONAL  Áreas com atividades agropastoris com 

vulnerabilidade média a alta. 

44,22 

Fonte: Santiago, 2018. 

 

A Zona de Conservação ocupa aproximadamente 5,03 % do total da área da bacia. 

É de grande relevância, pois propõe a conservação da fauna e flora, evita ações 

degradacionais e permite o equilíbrio ambiental e, consequentemente, a qualidade do mesmo.  

A zona de Conservação Agroflorestal e UC’s visa a proteção de áreas com alto 

nível de declividade e que necessita de regeneração natural mesmo provendo de grau de 

vulnerabilidade baixa. É propensa a atividade agrícola, mas que sugere a inserção do manejo 

agroflorestal que permite associar a atividade agrícola à manutenção das florestas de modo 

que, em consórcio, ambas possam se manter conservadas.  

A principal vantagem em comparação aos sistemas convencionais de uso do solo 

e restauração ambiental é o melhor aproveitamento dos recursos naturais através da 

otimização do uso da energia solar, reciclagem de nutrientes, manutenção da umidade do solo 

e proteção do solo contra a erosão e lixiviação, proporcionando um sistema potencialmente 

mais produtivo e sustentável (ALVES, 2009). 

 A zona em questão ocupa cerca de 26,18 % do território da bacia. É também 

propicia a implantação de unidades de conservação de uso sustentável, na busca da 

conservação da fauna e flora do bioma caatinga. 

Da mesma forma, a APP Fluvial visa à criação de áreas de proteção, a 

recuperação e preservação das matas ciliares, em consonância com a legislação ambiental, 

uma vez que esta detém grau de vulnerabilidade alta. O percentual dessa zona é de 16,36 % 

do território da bacia. 

A zona de Recuperação Ambiental ocupa cerca de 8,20% do território da bacia e 

representa áreas muito vulneráveis devido às características naturais, primeiramente, mas que 

foram acentuadas pela ação antrópica, são aquelas que necessitam de reflorestamento, do 

contrário, podem trazer consequências drásticas aos envolvidos intensificando o desequilíbrio 

ambiental dos sistemas e de toda a bacia. São áreas com crescimento urbano evidente e 

algumas áreas são vizinhas às zonas de conservação. 
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A zona de Manejo Racional abrange grande parte das áreas com atividades 

agropastoris da bacia e que se detectaram níveis de média a alta vulnerabilidade. São as mais 

representativas da bacia, ocupando cerca de 44,22%. Nesse sentido, há a necessidade de 

adoção de manejos sustentáveis que provoquem impactos menores no ambiente e que 

permitam retorno econômico. As atividades realizadas precisam levar em consideração as 

condições ambientais da região de modo que as mesmas possam ser realizadas no presente e 

no futuro sem possibilitar a degradação dos recursos naturais disponíveis na bacia. 

Desse modo, embora não existam atividades econômicas de impacto maior e 

imediato, que possam comprometer em definitivo a qualidade do ambiente, espera-se que, o 

zoneamento possa trazer uma realidade futura diferente, com áreas naturais recuperadas, 

reflorestadas, economia crescente com preceitos conservacionistas, além de maior número de 

áreas protegidas por leis de modo a garantir a fauna e flora do domínio semiárido que, assim 

como os demais biomas brasileiros, este também necessita ser conservado. Atualmente o 

domínio semiárido possui cerca de 8,81% do seu território protegido por unidades de 

conservação seja de proteção integral, seja de uso sustentável (CNUC, 2018). O que mostra a 

necessidade de criação de mais unidades de conservação nesse domínio. 

As proposições visam alterar o cenário atual de modo a construir um cenário cujas 

atividades desenvolvidas respeitem a capacidade de suporte do ambiente, assim como, que as 

condições socioambientais não reflitam situações de vulnerabilidade. Desse modo, as 

propostas se baseiam em conservação, recuperação, controle e proteção.  

A implementação de políticas públicas, inserção de atividades que visem à 

educação ambiental da população são meios de ajudar na recuperação, conservação e 

preservação do ambiente natural e diminuir os níveis de vulnerabilidade, seja do ambiente, 

seja da sociedade.  

Dentre muitos projetos que as escolas e a comunidade, em geral, podem adotar 

para implementação e concretização da educação ambiental na região predominantemente 

rural, sugere-se como ponto de partida, projetos com vistas a educação em solo, uma 

alternativa para conscientização socioambiental. Por meio disso, é possível enfatizar a 

importância do lugar onde vive, suas potencialidades, fragilidades e diversidade, e assim 

despertar a população local para o cuidado com o meio ambiente e também criar 

possibilidades de gerar renda na região. 

É preciso considerar que o sistema educacional é, de fato, um fator importante na 

disseminação de ideias e de práticas conservacionistas que contribuem para mitigar processos 

degradacionais. O ensino por meio da educação em solos surge como uma alternativa para 
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auxiliar na conscientização ambiental nas comunidades proporcionando uma visão integrada 

da paisagem.  

Do contrário, caso não haja mudanças de postura e costumes até da própria 

sociedade que ali vive, a tendência é que o ambiente torne-se cada vez mais degradado, sem 

perspectivas de desenvolvimento social e econômico, já que 90% da economia desenvolvida 

na região da bacia gira em torno da agropecuária e sem a manutenção do meio ambiente esta 

também ficará comprometida com o passar dos anos.  

O aumento da urbanização sem o adequado planejamento também é fator 

comprometedor da qualidade ambiental, pois, eleva a vulnerabilidade do ambiente, contribui 

para intensificar a perda da qualidade do ambiente, o processo erosivo, diminuição da 

qualidade das águas dos rios, mananciais e poços.  

Nesse sentido, o Zoneamento Ambiental propositivo vem fornecer atributos para 

um adequado planejamento voltado para o desenvolvimento sustentável da região da BHSN, 

ao passo que define áreas que necessitam de maior intervenção, como ações de recuperação 

de áreas degradadas, políticas sociais que visem à educação ambiental, o reordenamento dos 

terrenos para produção agropecuária. Além disso, indica as áreas bem conservadas e que 

necessitam mantê-las com padrão de conservação apropriado (MAPA 18). 
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            Mapa 18- Zoneamento Ambiental propositivo da Bacia Hidrográfica do Rio São Nicolau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: Santiago, 2018. 
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7 CONCLUSÃO 

 

A construção dos índices IEA e IASB por meio dos parâmetros físicoambientais e 

socioeconômicos manifestaram os níveis de vulnerabilidade ambiental da bacia hidrográfica 

do rio São Nicolau –PI e possibilitou reverberar por todos os elementos que compõem uma 

paisagem. No domínio semiárido, em especial o trecho que compreende a bacia, foi 

importante perceber que a escala de análise maior permitiu reconstruir a paisagem sob uma 

nova percepção surgida a partir da integração dos elementos físicos, sociais e econômicos. 

Nesse contexto, também compreender como a interrelação entre os elementos nos 

diferentes sistemas ambientais molda a paisagem, que por sua vez, prossegue numa dinâmica 

constante, sempre buscando um novo equilíbrio ambiental. Outras vezes, dando lugar a uma 

nova paisagem onde os elementos predominantes são artificiais, no caso do surgimento de 

cidades, povoados etc. Sendo assim, foi imprescindível identificar os espaços dentre os quais 

as modificações impostas não possibilitaram uma convivência saudável entre o meio 

socioeconômico e ambiental.  

Os níveis de vulnerabilidade da bacia variaram de Muito Baixo a Muito Alto, 

sendo que este último nível, embora sua extensão não tenha sido representativa na bacia em 

comparação aos demais níveis, ainda assim é preocupante, pois trouxe à luz uma ideia 

diferente da região, vista a priori como área bem conservada em toda sua extensão. Isso 

porque nessa mesma região, o ambiente natural mostrou-se muito suscetível à grandes 

alterações antrópicas. E, por conta disso, grande parte da bacia apresentou níveis de 

vulnerabilidade alta, sobretudo, a região que compreende o sistema ambiental reverso médio e 

inferior, no alto curso da mesma, e o sistema ambiental planície fluvial, no baixo curso. 

Em termos de capacidade de suporte, a bacia hidrográfica do rio São Nicolau 

evidenciou grandes extensões de terras com nível baixo. Mais de 70% do território mostrou 

ambientes instáveis, apesar de ser uma área cuja densidade demográfica ainda é baixa. Suas 

características naturais apontaram certa fragilidade sendo que, maior parte das terras é 

ocupada pela agropecuária e o extrativismo.  

Em contrapartida, a BHSN possui metade de sua área total com nível 

vulnerabilidade considerado baixo. Apesar deste nível está distribuído, sobretudo em áreas 

cuja densidade demográfica ainda é menor, reportando certa conservação do espaço.  

Contudo, embora não remeta uma densidade demográfica muito alta, estas 

mesmas áreas detêm atividades agropecuárias atuantes e, portanto, precisam nutrir políticas de 

conservação do ambiente. Apenas um pequeno trecho da bacia mostrou grau de 
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vulnerabilidade Muito Baixo, estando essa totalmente inserira na APA da serra da Ibiapaba, 

região protegida por lei ambiental que prima pela conservação e preservação dos recursos 

naturais.  

A BHSN apresenta poucas áreas protegidas por leis. A presença de Unidades de 

Conservação contribui direta e indiretamente para a valorização da região e, principalmente   

para a conservação e preservação da fauna e flora. A adoção de medidas que consigam 

minimizar os impactos negativos ocasionados pela ação antrópica, sem dúvida, traria para a 

população menos riscos ambientais e socioeconômicos. Pois, remete a compreensão de uma 

atenção maior para a manutenção da qualidade do ambiente. 

Ao analisar a qualidade da água que abastece os principais povoados, distritos e 

sedes municipais, em geral, observa-se que este recurso ainda encontra-se conservado 

podendo a maioria da população usufruir para o consumo próprio e em atividades 

agropecuárias, cuja importância econômica na região é singular. Entretanto, alguns poços 

apresentam-se com índices acima do recomendado para a potabilidade. É interessante notar 

que, dos 16 poços, 09 estão com os níveis de condutividade acima do permitindo.  

É provável que futuramente isso venha a torna-se um problema maior para a 

população que reside no perímetro da bacia, pois necessitam dessas fontes de água com boa 

qualidade para a permanência no local, inclusive, para manter as atividades agropecuárias. 

Todavia, a exploração descontrolada dos recursos disponíveis, sem práticas de 

conservação poderão acelerar o surgimento de impactos negativos maiores do que aqueles já 

observados na região, por enquanto em locais isolados.  

A depreciação das atividades, predominantemente a agropecuária e extrativismo 

vegetal, não seria a solução. O investimento em infraestrutura viária, o planejamento e gestão 

atuantes na área, em prol de uma exploração dos recursos tendo como base a realidade da 

unidade em termos geoambientais, socioeconômicos, bem como, considerando os níveis e a 

vulnerabilidade ambiental da bacia, certamente conseguirão construir um modelo de 

desenvolvimento pautado no uso sustentável dos recursos.  

O zoneamento ambiental proposto para a bacia, no intuito de contribuir para 

adequar as condições de uso às características do ambiente natural torna-se relevante no 

contexto das formas de uso, de modo a visualizar no futuro a interação saudável com o meio 

ambiente, para adequar o desenvolvimento da região com a adoção de políticas com fins 

conservacionistas para o crescimento socioambiental sustentável.  

Embora a análise da vulnerabilidade ambiental da bacia tenha mostrado que essa 

área não aparenta sofrer danos irreversíveis na natureza e no meio social, espera-se que os 
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dados obtidos na pesquisa, bem como, o zoneamento propositivo possam contribuir para 

trazer a região do semiárido piauiense uma situação futura que reflita o crescimento positivo, 

em termos de qualidade ambiental, desenvolvimento econômico e social. Visa alterar o 

cenário atual de modo a construir um onde as atividades desenvolvidas respeitem a 

capacidade de suporte do ambiente. Mas, para isso, adotar práticas sustentáveis será crucial. 

Tendo em vista que, o sistema econômico, muitas vezes prioriza apenas o lucro imediato, 

deixando de lado as consequências que isso pode trazer aos envolvidos, refletindo situações 

de vulnerabilidade, muitas vezes. 

Para tanto, áreas naturais recuperadas, reflorestadas, atividade econômicas com 

bases conservacionistas, inserção de atividades que visem à educação ambiental da população 

- como a proposta de educação em solos nas escolas e comunidade em geral - , aumento de 

áreas protegidas por leis, de modo a garantir a fauna e flora, são ações possíveis de serem 

planejadas e executadas, e que ajudariam a diminuir os níveis de vulnerabilidade, seja do 

ambiente, seja da sociedade, dada a situação de apropriação recente dessa região do domínio 

semiárido. 

O planejamento considerando as limitações do ambiente e suas características 

reais é inevitável, pois, 90% da economia desenvolvida na região da bacia gira em torno da 

agropecuária e sem a manutenção do meio ambiente, esta ficará inviável com o passar dos 

anos. Algumas consequências prováveis ainda envolve a intensificação do processo erosivo, 

diminuição da qualidade das águas dos rios, mananciais e poços. 

A mudança de postura e costumes da sociedade hoje, não só daqueles que habitam 

o território que compreende a bacia, é relevante em todos os sentidos, pois a qualidade do 

ambiente depende fortemente das ações impostas pela raça que hoje se declara dominante no 

planeta.  

Tornar o ambiente cada vez mais degradado, posteriormente, cria espaços sem 

perspectivas de desenvolvimento social e econômico, pois, infelizmente o que predomina em 

toda a sociedade é a cultura do remediar ao invés de buscar prevenir. A análise da 

vulnerabilidade ambiental da BHSN e o Zoneamento Ambiental propositivo vem, nesse 

sentido, fornecer subsídios para a elaboração de um adequado planejamento voltado para o 

desenvolvimento sustentável dessa região do semiárido piauiense, para que não seja preciso 

remediar aquilo que hoje pode- se buscar precatar.  
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APENDICE A- FICHA DE CAMPO 

 

 

ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA 

 

Coleta n0: 

Local:  

Data: 

Horário: 

Coordenadas: 

Tipo de poço/ manancial: 

Principal uso: 

Volume coletado: 

Profundidade em que amostra foi coletada: 

Estado de Conservação do local: 

Condições climáticas: 

Numero da Fotografia: 
 

 

PARÂMETROS ANALISADOS 

Parâmetros Resultado Duplicata Valores de Referencia 

Caracterização genérica da agua                        A1 A2 

Temperatura   0 -  500 C 

pH   Intervalo de 6 a 9 

Grau de mineralização                                         A1 A2 

STD 1   < 500mg/l 

STD 2   < 500 ppm 

Salinidade    0,5 ‰ S (águas doce) 
Condutividade    10 a 100 μS/cm 

Presença de nutriente e sais                                 A1 A2 

Nitrito   1,0 mg/L N 

Amônia / nitrogênio amoniacal   3,7mg/L N, para pH ≤ 7,5 

2,0 mg/L N, para 7,5 < pH ≤ 

8,0 

1,0 mg/L N, para 8,0 < pH ≤ 

8,5 

0,5 mg/L N, para pH > 8,5 

 

Observações sobre a coleta: 
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APENDICE B- ANÁLISE DE CAMPO 

Coleta n0: 

Local:  

Data: 

Horário: 

Coordenadas: 

Num. Fotografia: 

 

OCORRÊNCIA DE FENÔMENOS QUE POSSAM INTERFERIR NA QUALIDADE DA 

ÁGUA: 

USO E OCUPAÇÃO SIM OBSERVAÇÃO 

Postos de saúde   

Postos de combustível   

Atividades rurais: 

Uso de fertilizantes: 

Agrotóxicos na área: 

 Tipos: 

 

Atividades urbanas: 

Sistema de coleta e destinação dos 

efluentes: 

 Tipos: 

 

Culturas   

Cemitérios   

Matadouro   

Mineração    

Aterros sanitários /lixões    

Esgotos   

Industrias: 

Lançamento de águas residuais 

 Tipos: 

 

 ASPECTOS GEOAMBIENTAIS DA ÁREA: 

ASPECTOS ANOTAÇÕES 

Geologia  

 

Geomorfologia  

 

Solo  

 

Clima  

 

Hidrologia  

 

Vegetação  

 

 

Informações complementares e observação geral da bacia (VULNERABILIDADE) 

Informes complementares: 
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APENDICE C- CHECK LIST 

LISTA DE 

EQUIPAMENTOS  

CHECK  LISTA DE 

EQUIPAMENTOS  

CHECK  

Documentação e acessórios   Acondicionamento e 

transporte  

 

Mapas apropriados da área   Gelo reciclável   

Caderno de campo/ ficha de 

coleta/prancheta  

 

 

Material de embalagem 

(garrafas)  

 

Canetas e lápis/ relógio   Fita adesiva e pincel   

Máquina fotográfica digital   Etiquetas de identificação/ 

Lacres  

 

Caixa de ferramentas   Isopor   

Carregadores   Termômetro   

GPS e baterias   Material de análise   

Dados coletados da área 

(geoambientais, uso e 

ocupação, população, 

doenças....)  

 Kits de análise da qualidade 

da água: nitrito, amonia  

 

Outros materiais específicos   Phmetro   

Sonda (temperatura, 

condutividade, STD, 

salinidade)  

   

Equipamentos de coleta   Outros -banquinho   

Balde coletor   Equipamentos de segurança   

Caixa de luvas   Kit de primeiros socorros – 

soro, remédios...  

 

Corda   Chapéu/ sombrinha   

piceta   Filtro solar/ repelente   

Frascos de coleta (Becker)   Óculos de sol/proteção   

Etiquetas de identificação   Botas de cano alto 

impermeáveis  

 

Agua destilada   Agua potável (garrafa 

térmica)  

 

Agua deionizada   Antisséptico para mãos   

Descontaminação   Lanches   

Álcool 70%   Frutas   

Esponja e Escova   Pertences pessoais   

Solução detergente     

Papel absorvente (lenço)     

 


