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RESUMO 

 
A Bacia Hidrográfica do rio São Nicolau está localizada no Norte do Piauí e cruza o território 

no sentido E-W até desaguar no rio Sambito afluente do Poti. Engloba cinco municípios do 

Estado perfazendo uma área de 5.389,8 km2 e vem sendo intensamente ocupada com os mais 

diversos usos gerando, por vezes, efeitos degradacionais. A área possui grande importância no 

que tange a manutenção dos recursos hídricos nessa região além de formar paisagens 

ruiniformes no domínio semiárido. Diante do exposto, objetivou-se realizar a análise 

ambiental na bacia considerando principalmente a área de aproveitamento desse recurso 

hídrico, verificando o estado conservacionista que ela apresenta e de que maneira possibilita o 

desenvolvimento de grande variedade de atividades. Para tanto, utilizou-se da metodologia do 

Diagnostico Físico Conservacionista (DFC) procedendo com o levantamento bibliográfico e 

cartográfico, técnicas de geoprocessamento e análise dos parâmetros que compõem a fórmula 

descritiva final do DFC tais como: Índice de Cobertura Vegetal (ICV), em dois períodos, 

Índice Climático (IC), Erosividade da Chuva (R), Erodibilidade dos Solos (K), Declividade 

Média (DM) e Densidade de Drenagem (DD). O resultado do diagnóstico foi expresso na 

fórmula descritiva a qual mostrou o nível de degradação/conservação em que se encontra a 

bacia. Observa-se que houve uma diminuição do risco de degradação física nos setores A e B 

no intervalo de tempo analisado entre 1989 e 2010, em contrapartida, houve aumento do risco 

no setor C, o qual apresentou índice de 10,54 em 1989 e de 10,92 em 2010. Contudo, a região 

da bacia que apresentou o maior índice de degradação foi o setor A. O levantamento das 

características ambientais juntamente com os resultados da análise das formas de uso e 

cobertura da bacia contribuíram para a compreensão dos resultados alcançados. Assim, 

observa-se que os níveis de degradação da bacia não se apresentam bastante acentuados, 

inclusive pelo fato de terem sofrido uma diminuição com o passar dos anos, contudo não foi o 

que ocorreu no setor C o qual teve maiores modificações em termos de investimentos, 

atividades e infraestrutura no mesmo intervalo de tempo. Com isso, se faz necessário a 

realização do adequado planejamento em toda a bacia, de modo especial, no setor C onde 

apresentou aumento do nível de degradação nos últimos anos. A reorientação na utilização 

dos recursos e aplicação de medidas de gestão atuantes numa escala maior possibilitaria um 

manejo mais apropriado e um desenvolvimento voltado a sustentabilidade da região.  

 

Palavras-chave: DFC. Degradação. Conservação Ambiental. Bacia do Rio São Nicolau-PI. 
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ABSTRACT 

The basin São Nicolau river is located in north Piauí and crosses the territory in EW flowing 

to Sambito tributary of the Poti. Encompasses five municipalities of the state covering an area 

of 5.389.8 km2 and has been intensely busy with many uses generating sometimes 

degradational effects. The area has great importance about maintenance of water resources in 

this region besides forming ruiniform landscapes in semiarid area. Given the above, the 

objective was to make the environmental analysis the basin area especially considering the 

use of this water resource, and verify which state conservationist she presents and how 

enables the development of wide variety of activities. For this, we used the Physical 

Conservation Diagnosis (FCD), proceeding to the literature survey and mapping, 

geoprocessing and analysis of the parameters that make up the end of the DFC descriptive 

formula such as: Vegetation Cover Index (VCI), in two periods, Climate Index (CI) Rainfall 

erosivity (R), soil erodibility (K), Average Slope (DM) and drainage density (DD). The 

diagnostic result was expressed in the descriptive formula which showed the level of 

degradation/ preservation in the bowl is located. It is observed that there was a decreased risk 

of physical degradation in sectors A and B in the time interval between 1989 and 2010, in 

contrast, there was increased risk in C sector, which presented index of 10,54 in 1989 and 

10,92 in 2010. However, the basin that showed the highest rate of degradation was the C 

sector. The lifting of físicoambientais characteristics together with the results of the analysis 

of the forms of use and cover the basin contributed to the understanding of the results 

achieved. Thus, it is observed that the levels of degradation of the basin does not have quite 

pronounced, even because they have been reduced over the years, however it was not what 

happened in sector C which had major changes in terms of investments, infrastructure and 

activities at the same time interval. With this, it is necessary to conduct proper planning 

throughout the basin, especially in the C sector where the level of degradation was 

considerably increased in recent years. The shift in the use of resources and application of 

measures of active management on a larger scale would allow more appropriate management 

and development facing the sustainability of the region. 

 

Keywords: DFC. Degradation. Preservation Environmental. Basin São Nicolau -PI River. 
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1- INTRODUÇÃO  

 

A interferência humana seja em qual for o ambiente é praticamente inevitável. A 

maneira como ela acontece é que se deve ter atenção para que o ser humano não constitua 

uma influência negativa a determinado espaço.   

Muitos impactos negativos no meio ambiente são resultantes do manejo 

inadequado dos recursos naturais em toda a bacia e, especialmente, nas proximidades dos 

cursos fluviais (BRASIL, 2006a).  

A Bacia Hidrográfica do Rio São Nicolau está inserida na área de drenagem do rio 

Sambito que, por sua vez, integra a bacia do Poti. Esse conjunto forma a Bacia Hidrográfica 

do Rio Parnaíba cuja área abrange três Estados do Nordeste brasileiro: Piauí, Ceará e 

Maranhão.  

A área de pesquisa possui importância ímpar na manutenção do rio Poti ao longo 

do ano juntamente com as condições de menor profundidade de lençol subterrâneo, pois, ao 

desaguar no rio Sambito, contribui para o regime de escoamento de caráter permanente do Rio 

Poti que se inicia apenas a partir do seu baixo curso, tendo como referência a cidade de Prata 

do Piauí onde encontra-se com o rio Sambito (LIMA, 1982). 

 Os afluentes da bacia em análise denotam extrema relevância, pois, mesmo 

encontrando-se no semiárido, a água doce é mantida durante todo o ano em função da 

contribuição de aquíferos da bacia sedimentar do Parnaíba que afloram ao longo da área. 

Assim, têm-se fluxos perenes em alguns pontos dentro de uma área de clima naturalmente 

seco.  

A água doce hoje é entendida como um recurso muitas vezes escasso, logo, a 

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

semiáridas, uma vez que, a análise da bacia é o meio mais eficaz na aplicabilidade do 

planejamento e gestão mais adequado e condizente com a realidade local. Também é essencial 

no sentido de compreender melhor a dinâmica ambiental nessa escala de estudo. 

O termo Bacia Hidrográfica, utilizado nesta pesquisa, centra-se em duas questões: 

dimensão da área de estudo de mais de cinco mil km2 de extensão e pela diversidade 

geoambiental presente. É possível a análise da mesma em termos conservacionista inter-

relacionando os elementos existentes e os processos que atuam na sua dinâmica de formação. 

Sendo assim, esta representa uma unidade ideal de análise e de planejamento.  
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Os estudos que abordam grande parte do Estado do Piauí, em termos de análises e 

diagnósticos, têm sido realizados apenas em forma de macrozoneamentos territoriais, a saber: 

Plano de Ação para o Desenvolvimento Integrado da Bacia do Parnaíba- PLANAP 

desenvolvido pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 

Parnaíba- CODEVASF e Governo Federal, onde são descritas as regiões (denominadas de 

“territórios”) que compõem a bacia do Parnaíba. Nestes casos, são ausentes informações 

específicas da dinâmica ambiental e do uso do solo em escalas maiores, muitas vezes, ficando 

na superficialidade as informações dessa região.  

Assim, levantamento e análise de dados ambientais e das atividades intervenientes 

na área da bacia do rio São Nicolau tendo como foco a análise de degradação/conservação, 

vão configurar-se como informações pioneiras para esta área do semiárido piauiense. 

Dentre as metodologias usadas em estudos desse tipo, o Diagnostico Físico 

Conservacionista-DFC tem a função de determinar o potencial de conservação/degradação 

ambiental de uma bacia a partir de fatores naturais. Sendo um meio essencial para aplicação 

do planejamento e para o manejo dos recursos naturais. 

As várias formas de ocupação e atividades identificadas associadas às 

características peculiares da região faz dessa bacia uma área bastante relevante para 

investigação de suas condições atuais em termos conservacionistas e de características 

ambientais. Esse estudo irá gerar informações úteis para o âmbito social e científico acerca 

das formas de uso e suas implicações em bacias hidrográficas de rios do semiárido nordestino, 

bem como irá subsidiar a realização de pesquisas futuras a partir de um banco de dados.  

Diante disso, tem-se como objetivo geral deste trabalho realizar a análise 

ambiental na bacia considerando principalmente a área de aproveitamento desse recurso 

hídrico verificando qual estado conservacionista ela apresenta e de que maneira possibilita o 

desenvolvimento de grande variedade de atividades.  

E, como objetivos específicos:  

 Realizar a caracterização ambiental da bacia hidrográfica do rio São Nicolau; 

 Levantar as formas de uso e ocupação na área para verificar as formas de degradação 

aparente;  

 Elaborar o Diagnóstico Físico Conservacionista – DFC para a bacia a fim de averiguar o 

estado de conservação/degradação que se encontra; 

 Identificar os fatores de pressão que, nas últimas décadas, desencadearam maior 

influência sobre os recursos naturais disponíveis e, sugerir proposições para melhor 
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evolução das condições ambientais contribuindo para a inserção de um planejamento 

eficaz.  

Este trabalho está estruturado em 8 capítulos.  

O Capítulo 1 mostra uma discussão inicial sobre a proposta trabalhada bem como 

a apresentação e localização da área de estudo. 

No Capítulo 2 são apresentados os aspectos teóricos da pesquisa. Nele são 

relacionados conceitos básicos sobre Bacia Hidrográfica e a sua contribuição na compreensão 

da organização espacial os quais dão fundamento a pesquisa. Também são discutidos os 

aspectos teóricos a respeito dos impactos ambientais em Bacias Hidrográficas e a sua 

valorização como unidade de gestão e planejamento. 

Além disso, neste capítulo são destacados fundamentos teóricos do Diagnóstico 

Físico Conservacionista – DFC, instrumento metodológico usado para a concretização dessa 

pesquisa, com ênfase nos parâmetros componentes da fórmula descritiva do Estado Físico 

Conservacionista. 

O Capítulo 3 trata dos procedimentos metodológicos adotados e as adaptações 

para o estudo da bacia de São Nicolau baseados no DFC, com vista aos instrumentos, as 

técnicas e métodos utilizados para o desenvolvimento e concretização da pesquisa. 

As características ambientais da área de estudo são abordadas no Capítulo 4 onde 

são levantados os aspectos geológico, geomorfológico, pedológico, vegetacional, climáticos e 

hidrológicos da bacia acrescentando também às informações, a análise morfométrica da 

mesma. 

O Capítulo 5 traz o diagnóstico ambiental propriamente dito juntamente com a 

análise integrada das informações. No mesmo são expostos os resultados obtidos de cada 

parâmetro adaptado da metodologia do DFC - Índice de Cobertura Vegetal (ICV), Índice de 

Severidade do Clima (IC), Erosividade da chuva (R), Erodibilidade do solo (K), Densidade de 

Drenagem (DD) e Declividade Media (DM) - e que vão compor a fórmula descritiva final do 

Diagnóstico Físico Conservacionista-DFC. 

O Capítulo 6 trata dos aspectos históricos, das formas de uso e cobertura do solo, 

e dos impactos decorrente que ajudam na compreensão dos resultados obtidos a partir da 

análise ambiental.  

No Capítulo 7 é apresentada a aplicação da fórmula descritiva do Diagnóstico 

Físico Conservacionista a partir de cada parâmetro e seus respectivos índices, permitindo uma 

análise qualitativa quanto ao nível de degradação/conservação dos recursos presente na bacia 
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hidrográfica do rio São Nicolau. São apresentadas também proposições para melhor evolução 

das condições ambientais que possam contribuir para a inserção de um planejamento eficaz 

nessa região do semiárido, ao passo que sugere a implantação de um comitê de bacias dada a 

grande extensão da bacia de São Nicolau pois isso ajudaria na tomada de decisão a nível local, 

dentre outros benefícios. 

No Capítulo 8 são feitas as considerações finais e ressalta-se as contribuições e 

vantagens de se utilizar o DFC na análise dos aspectos ambientais da bacia, ressaltando ainda 

a importância da adoção das ações propostas para fins de desenvolvimento sustentável. 

A bacia hidrográfica do rio São Nicolau engloba os municípios de Aroazes, 

Assunção do Piauí, Pimenteiras, Santa Cruz dos Milagres e São Miguel do Tapuio perfazendo 

uma área de 5.389,8 km2 estando situada, em grande parte, dentro do chamado Território Vale 

do Sambito, no Estado do Piauí. Essa área é ainda privilegiada, com a presença dos principais 

aquíferos da bacia do rio Poti, todos com bom potencial hídrico (BRASIL, 2006a).  

O rio São Nicolau, sendo um dos mais significativos afluentes da bacia 

hidrográfica do rio Poti (que integra a bacia Parnaibana), nasce próximo ao limite dos Estados 

do Piauí e Ceará e cruza o território piauiense no sentido Leste-Oeste desaguando no rio 

Sambito, afluente do rio Poti já nas proximidades da cidade de Prata do Piauí-PI (Mapa 01). 
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Mapa 1- Localização da Bacia Hidrográfica do Rio São Nicolau-PI 
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2- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DA PESQUISA 

 

2.1- Bacia Hidrográfica e sua Contribuição na Compreensão da Organização Espacial 

 

As áreas fluviais têm sido o ambiente preferido para a instalação das atividades 

humanas às suas margens por proporcionar o desenvolvimento de diversas atividades tais 

como, agricultura, pesca, recreação, produção de energia, dentre outras. Também os rios 

foram e ainda são utilizados como vias de penetração para o interior seja por meio da 

navegação, deslocamentos ou percursos, facilitando a formação de aglomerados urbanos e 

áreas cultivadas.  

Contudo, o grande consumo humano dos espaços, em especial na área urbana, e a 

inserção das políticas de desenvolvimento do país na busca do crescimento econômico, faz 

com que estes ambientes sofram desequilíbrios e passem a ser, em muitos casos, bastante 

modificados ou mesmo totalmente degradados. Normalmente, os rios retratam 

“as condições naturais e as atividades humanas desenvolvidas na bacia hidrográfica 
sofrendo, em função de escala e intensidade nesses dois elementos: alterações, 
efeitos e/ou impactos no comportamento da descarga, carga sólida e dissolvida, e 
poluição das águas” (CUNHA e GUERRA, 2009 p. 224).  

 
De fato, o uso e ocupação do solo às margens de um curso d’água, em especial, 

podem ocasionar diversos tipos de impactos no meio. Destes, muitos são irreversíveis, pois 

refletem a forma de ocupação desordenada e a realização de modo inadequado das atividades 

desenvolvidas neste ambiente acelerando, com isso, o processo de degradação ambiental 

(VIEIRA; TEIXEIRA; LOPES, 2007).  

Existem diversas formas de delimitação do espaço para ser analisado. Seja por 

uma cidade, Estado etc., mas hoje, usar a bacia hidrográfica como unidade de estudo é 

essencial quando se pretende alcançar o produto das relações entre todos os elementos nela 

presentes de maneira conjunta. 

No geral, Bacia Hidrográfica é o termo designado para definir uma área da 

superfície terrestre drenada por um rio principal e por seus tributários, limitada a partir de 

divisores de água. Dentro dessa denominação estão subdivisões chamadas de sub-bacias ou 

microbacias. Para o uso de qualquer um dos termos é importante analisar algumas 

considerações.  

A menção à sub-bacia pressupõe sua inserção em outra bacia de tamanho maior 

independente de sua dimensão. E também é considerado seu vínculo com a mesma. Ou seja, 
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os conceitos de bacia e sub-bacias se relacionam a ordens hierárquicas dentro de uma 

determinada malha hídrica.  

A subdivisão de uma bacia hidrográfica de maior ordem em sub-bacias, segundo 

Fernandes (1994), permite a localização de problemas difusos, tornando mais fácil a 

identificação de focos de degradação dos recursos naturais, da origem dos processos de 

degradação e o nível de comprometimento da produção sustentada. 

Já em relação à microbacias, uma série de conceitos é aplicada na sua definição. O 

termo microbacia apesar de bastante difundido em nível nacional, especialmente no âmbito da 

legislação relacionada à proteção dos recursos hídricos, encontra ainda forte resistência no 

meio científico, além de constituir-se como denominação empírica, inadequada e subjetiva 

sendo, portanto, muito relativa (FERNANDES, 1994). 

O Programa Nacional de Microbacias Hidrográficas (PNMH) instituído pelo 

decreto no 94.076 de 5 de março de 1987, define-a como sendo área drenada por um curso 

d’água e seus tributários a montante de determinada seção transversal, para onde converge 

toda a água que drena a área considerada (BRASIL, 1987). Contudo, esse conceito é muito 

parecido com o de Bacia hidrográfica. Entretanto, ela pode ser entendida como a unidade 

espacial mínima da bacia, ou seja, os cursos fluviais de 1a ordem. 

 Nesse contexto, microbacia é considerada por Botelho (1999) como a área 

suficientemente grande para que se possam identificar as inter-relações existentes entre os 

elementos socioambientais que a caracteriza, mas pequena suficiente para estar compatível 

com os recursos disponíveis correspondendo uma relação positiva de custo-benefício. 

Para definir o termo que melhor se adeque a área de estudo avaliou-se a 

semelhança e convergência entre os conceitos e optou-se por utilizar Bacia Hidrográfica para 

esta pesquisa, haja vista a dimensão da área de estudo a qual abrange mais de cinco mil km2 

de extensão e pela grande diversidade geoambiental presente. Dessa forma, é possível a 

análise da mesma em termos conservacionista inter-relacionando os elementos existentes e os 

processos que atuam na sua dinâmica de formação. Sendo assim, ela representa uma unidade 

ideal de análise e planejamento.  

Christofoletti (1980) afirma que, Bacia hidrográfica é uma área drenada por um 

determinado rio ou por um sistema fluvial. A quantidade de água que atinge os cursos fluviais 

depende da área ocupada pela bacia, da precipitação total e de seu regime, e, das perdas 

devido à evapotranspiração e infiltração. 
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Em concordância, Guerra e Guerra (2011) afirmam que bacia é um conjunto de 

terras drenadas por um rio principal e seus afluentes. 

Segundo Mota (2008), bacia hidrográfica surge como unidade a ser considerada 

quando se visa a proteção dos recursos hídricos, uma vez que as atividades na mesma tendem 

a influenciar sobre a qualidade da água.  

 Botelho e Silva (2007), dizem que a bacia hidrográfica permite através de uma 

visão sistêmica conhecer seus componentes, os processos e interações que nela ocorrem, 

constituindo-se num espaço de planejamento e gestão das águas. Ela é reconhecida pelos 

geógrafos como “célula básica de análise ambiental” desde os anos 60 do século XX.  

O disciplinamento do uso e ocupação do solo de uma bacia hidrográfica é a forma 

mais eficiente de controle dos recursos hídricos. Por isso, as medidas de gestão devem ser 

adotadas considerando a bacia como um todo de modo que os usos provoquem o menor 

impacto possível sobre a qualidade do ambiente (MOTA, 2008). 

 Diante disso, o conceito que respalda este trabalho está fundamentado em 

Botelho (1999), que afirma ser a Bacia hidrográfica uma unidade natural de análise da terra, 

onde é possível reconhecer e estudar as inter-relações existentes entre os múltiplos elementos 

da paisagem e os processos que atuam na sua formação. Dessa forma ela passa a representar 

uma unidade ideal para o planejamento de usos das terras. 

 Em consonância, Evangelista (2009) afirma ser a Bacia hidrográfica uma célula 

básica de análise ambiental. Através dela é possível conhecer e avaliar os diversos 

componentes, processos e interações que nela ocorrem. É possível também avaliar de forma 

integrada as ações humanas sobre o ambiente e suas implicações sobre o equilíbrio 

hidrológico da bacia de drenagem.  

Estes conceitos inteiram a ideia da necessidade do estudo integrado do ambiente 

tendo como delimitação a bacia hidrográfica permitindo a compreensão da dinâmica 

ambiental, sendo esta uma forma racional para a inserção de planejamento e gestão mais 

condizente com a realidade.   

Quando da utilização como unidade de estudo, os limites de uma bacia 

hidrográfica quase nunca coincidem com os limites político-administrativos, de modo que ela 

pode abranger vários municípios ou Estados e até países o que pode favorecer o surgimento 

de conflitos, ou mesmo proporcionar uma integração das políticas públicas locais e/ou 

regionais. Há de se considerá-la como uma rede de relações sociais, econômicas, culturais e 

ambientais (TORRES, 2012). 
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Dessa forma, o estudo detalhado de bacias, sejam as características físicas, uso e 

ocupação, características socioeconômicas, torna-se de fundamental importância para o 

gerenciamento dos recursos disponíveis. Nisso, é importante que se conheça também a 

dinâmica própria das bacias, as interações entre os vários elementos, os quais envolvem a 

drenagem superficial, elementos topográficos, características físicas e a intervenção da 

sociedade (TORRES, 2012). 

Nesse aspecto, outro ponto fundamental a ser considerado no estudo é a realização 

da análise morfométrica que se constitui num meio complementar para explicar a dinâmica 

dessa paisagem. 

Os terrenos de uma bacia são delimitados por dois tipos de divisores de água: o 

divisor topográfico e o divisor freático. Este último é condicionado pela estrutura geológica 

dos terrenos recebendo influencia, algumas vezes, da topografia. Entretanto, costuma-se 

considerar que a área da bacia é aquela determinada pelo divisor topográfico, devido o divisor 

freático mudar de posição, ficando mais difícil delimitá-la (VILLELA, 1975). 

Já os cursos d’água podem ser classificados segundo Christofoletti (1980) como 

perene, intermitentes e efêmeros. Destes, é mais comum a presença de rios intermitentes e 

efêmeros em regiões de clima semiárido, devido as próprias características climáticas desse 

domínio associadas aos outros elementos geoambientais.  

 

2.1.1- Bacia Como Unidade de Planejamento e Gestão 

 

É importante considerar nesse estudo o entendimento do “planejamento” em 

bacias hidrográficas.  Sendo este destacado por Santos (2004) como o ordenamento do 

espaço. As diretrizes desse ordenamento são postas pelas ações norteadoras das formas de uso 

e ocupação, citadas como “ordem espacial” (SANTOS, 2001), resultantes do papel regulador 

do Estado e do capital privado (empresas). Nesse jogo de interesses – onde se visa o lucro e o 

domínio do território - é que surgem os impactos ambientais e as formas de degradação em 

função do uso demasiado dos recursos naturais.  

Durante muito tempo o Brasil, assim como outros países, mantinha um modelo 

político estatal desenvolvimentista e regulador das atividades socioeconômicas. Esse modelo 

fez os problemas urbanos das principais cidades do país se agravarem com o aumento da 

poluição por conta do número de indústrias, a falta de saneamento básico, problemas no 

abastecimento de água, de energia elétrica, entre outras (RODRIGUEZ, 1997). 
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Destaque para diversos protestos e movimentos sociais. Estes movimentos foram 

baseados nos episódios que ocorriam pelo mundo. Movimentos que, inicialmente, eram 

promovidos por ambientalistas enfatizando a visão deles sobre o ambiente. Depois, estes 

movimentos tomaram outras proporções e expandiram-se para diferentes concepções as quais 

expressavam a preocupação em relação às questões ambientais de modo geral. O uso indevido 

de recursos naturais e a ocupação desordenada já começavam a surtir efeito na população 

ocasionando a perda da qualidade de vida (RODRIGUEZ, 1997). 

Ao longo do processo histórico é possível visualizar uma série de intervenções 

visando o controle dos recursos naturais. Em 1930 formulou-se o planejamento das águas 

doces o qual, em 1940, reformulou-se em um planejamento baseado em bacias hidrográficas. 

Após esse período, entre 1950-1960 surgiram os planejamentos econômicos. 

Nos anos 70 do século XX, em meio a uma série de crises pelas quais o Brasil 

estava passando e com o surgimento de vários movimentos ambientalistas dentre outros 

percalços é criada a secretaria especial de meio ambiente que dá início a uma série de leis 

ambientais em âmbito nacional, muitas sob estratégias políticas, somente (LIMA e 

RONCAGLIO, 2001). 

Diversos temas surgem a partir desses acontecimentos tais como: 

desenvolvimento sustentável, ecodesenvolvimento, sustentabilidade, degradação ambiental, 

preservação do meio ambiente gerando debates e discussões numa série de conferências, 

encontros, palestras, seminários.   

As atividades de planejamento podem se manifestar através de diferentes tipos e 

níveis de intervenção como no econômico, social, administrativo, físico- territorial e no 

ambiental. Dentro desse contexto, tem-se planejamento ambiental definido como uma 

preparação para a gestão futura. É 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 (ALMEIDA, 1999).  

Almeida (1999) fala ainda que incorporar o ambiente ao planejamento consiste na 

análise sistemática no processo de idealização das oportunidades e potencialidades, riscos e 

perigos inerentes à utilização dos recursos ambientais para o desenvolvimento. 

Já Christofoletti (1980) insere a ideia de planejamento ambiental, o qual é visto 

como a avaliação dos impactos das atividades humanas sobre o meio ambiente delineando os 

processos a serem utilizados na elaboração de estudos contribuindo para a implantação de 

ações, objetivando a prevenção da degradação ou supressão de recursos do meio. 
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A relação entre homem e natureza foi por muitos anos motivo de diversos debates 

entre os estudiosos. Após a revolução industrial essa questão ascende mais fortemente, já com 

uma preocupação voltada para a disponibilidade de água, pois se começava a mudar a 

concepção de que os recursos naturais eram infinitos. O termo planejamento ambiental ficou 

mais evidente a partir da ECO 92 onde foi criada a Agenda 21 que pregava a ideia de 

planejamento em nível global, nacional, regional e local visando a qualidade de vida e a 

conservação e preservação ambiental (QUEIROZ, 2010).   

É importante frisar que planejamento ambiental não é sinônimo de gestão 

ambiental. Gestão é a execução do que foi decidido no planejamento, isto é, um conjunto de 

procedimentos objetivando o convívio harmonioso entre o desenvolvimento e a qualidade 

ambiental (SOUZA, 2000). 

Compreendendo essa diferenciação, Queiroz (2010) afirma também que gestão é 

um conjunto de ações que envolvem as políticas públicas, o setor produtivo e a sociedade 

visando o uso racional e sustentável dos recursos naturais, englobando ações de caráter 

político, legal, administrativo, econômico, cientifico - tecnológico e geração de informação 

entre os diferentes níveis de atuação. Enquanto que Planejamento é trazido por Rodriguez 

(1997), como um instrumento voltado a planejar e programar o uso do território, as atividades 

produtivas, o ordenamento dos assentamentos humanos e o desenvolvimento da sociedade, 

em conjunto com a vocação natural da terra, considerando o aproveitamento sustentável dos 

recursos e a proteção e qualidade do meio ambiente. 

O processo de planejamento não é definitivo e sim dinâmico, uma vez que os 

elementos que compõem o ambiente estão em constante transformação. Dentro desta 

perspectiva é que ele pressupõe três princípios da ação humana sobre o meio: o de 

preservação, recuperação e de conservação do meio ambiente (FRANCO, 2001 apud 

QUEIROZ, 2010).   

Considera-se que a mobilização em prol da gestão dos recursos hídricos ocorreu 

devido ao crescimento econômico, político e ambiental trazendo a ideia de desenvolvimento 

sustentável. Este acontece com o intuito de aplicar possibilidades de crescimento econômico 

conservando os recursos para usos futuros, mantendo boas condições de vida a população. 

Para que haja esse equilíbrio é preciso realizar análise integrada do ambiente.  

 A bacia hidrográfica como base para o planejamento permite abordar todos seus 

elementos tais como: água, litologia, relevo, solo, flora, fauna, agropecuária, indústrias, 

urbanização etc. compreendendo-a como uma totalidade possuindo elementos naturais e 
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sociais, inter-relacionados e dinâmicos. Ela foi estabelecida como unidade básica de 

planejamento pela Lei Federal no 9.433 de 08 de janeiro de 1997. 

Nesse aspecto, segundo Queiroz (2010), a Agenda 21 propõe cinco pontos 

principais de organização dos recursos hídricos.  Deste, destaca-se o desenvolvimento e 

gerenciamento integrado, provisão de água potável e saneamento básico a toda a população, 

água para a produção de alimento sustentável, proteção dos recursos hídricos e promoção de 

tecnologias e ações de integração entre os setores públicos e privados no que concerne ao 

desenvolvimento e inovação tecnológica. 

A adoção dessas medidas é essencial, uma vez que, um dos principais problemas 

enfrentados em todo o planeta e de modo especial na região semiárida é a escassez da água, 

visto como região que necessita de políticas voltadas para amenizar esse problema tendo em 

vista as características naturais e socioeconômicas.  

Sendo a bacia hidrográfica uma unidade ambiental adequada as ações de 

planejamento, o insucesso no gerenciamento dos recursos ambientais é perceptível pela 

degradação do ambiente visualizada através da perda da produtividade do solo, pelo 

assoreamento dos canais fluviais, enchentes, perda da qualidade da água, e consequente perda 

da qualidade de vida da população residente na área. 

É importante ressaltar que o zoneamento ambiental apresenta-se como um 

instrumento que coleta, organiza dados e informações sobre território, propondo formas de 

uso considerando a capacidade de suporte e disposição dos sistemas ambientais. 

Portanto, compreender os fatores que são necessários ao correto planejamento e 

ordenamento das bacias hidrográficas no semiárido nordestino, tendo por base os problemas 

gerados pelas formas de intervenção atuais, é ferramenta importante para a gestão desse 

ambiente. 

Quando se trata de gerenciamento de bacia hidrográfica as medidas de prevenção 

são a melhor alternativa, sobretudo porque esse gerenciamento deve ser planejado com 

objetivos em longo prazo, pois medidas preventivas são menos onerosas do que as corretivas, 

afirma Nascimento e Villaça (2008). 

Bacia hidrográfica surge como meio viável para a consolidação de políticas 

relacionadas à gestão e a proteção dos recursos hídricos. Nesse contexto, a bacia hidrográfica 

é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) 

e a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Com isso foram 
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criadas diretrizes e definidos critérios para a gestão dos recursos hídricos por meio da PNRH, 

sendo que, no geral, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos integra: 

 O Conselho Nacional de Recursos Hídricos;  

 A Agência Nacional de águas (ANA) 

 Os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal;  

 Os Comitês de Bacia Hidrográfica; 

 Os órgãos de governo cujas competências se relacionem com a gestão de recursos 

hídricos;  

 E, as Agências de água. 

Destes, o comitê de bacias são fóruns de decisão políticas no âmbito de cada bacia 

hidrográfica e conta com a participação de todos os atores sociais relevantes formando uma 

gestão descentralizada (MMA, 2013). 

Dentre as várias técnicas citadas por Tundisi (2003) apud Nascimento e Villaça 

(2008) a fim de promover a recuperação de bacias hidrográficas destaca-se o gerenciamento e 

adequação da aplicação de fertilizantes, pesticidas e herbicidas; o controle da erosão para 

diminuir assoreamento; Tratamento de esgotos domésticos; Monitoramento permanente para 

avaliação de potenciais impactos; Tratamento dos efluentes industriais e reuso da água; 

Gerenciamento integrado dos usos do solo da bacia.  

Das formas de gestão de bacias é respeitável destacar a importância do Plano 

Nacional de Recursos Hídricos. Estabelecido pela Lei nº 9.433/97, ele é o instrumento de 

gestão multidisciplinar, dinâmico e participativo o qual envolve uma gama de instituições e 

várias iniciativas. Seu objetivo maior é estabelecer um pacto nacional para definir diretrizes e 

políticas públicas visando à melhoria da oferta de água, em quantidade e qualidade, 

gerenciando as demandas e considerando ser a água um elemento estruturante para a 

implementação das políticas setoriais sob a ótica do desenvolvimento sustentável e inclusão 

social.  Nisso, visa a melhoria da disponibilidade hídrica; redução de conflitos pelo uso da 

água; a valorização da água como bem socioambiental (MMA, 2013). 

Diante dessa abordagem, entende-se que para uma gama de trabalhos, 

levantamento de informações e etc., visando um planejamento mais eficiente de uma área, 

tenha um proveito adequado, é preciso que a execução das ações propostas sejam 

constantemente monitoradas para aperfeiçoar, caso seja necessário, no decorrer das execuções 

das etapas. Do contrário, de nada servirá. 
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2.1.2- Impactos Ambientais em Bacias Hidrográficas 

 

A análise conjunta dos elementos permite visualizar os efeitos das intervenção 

humana. Sendo que, dependendo da atuação, as alterações sofridas no ambiente podem ser 

vistas como algo benéfico ou prejudicial a todos os envolvidos. 

 Segundo Mota (2008), para avaliar os impactos das ações humanas sobre o 

ambiente, em especial nos corpos hídricos, é preciso verificar as alterações sofridas nos 

demais recursos naturais.  

Sendo os problemas ambientais foco de discussões constante no meio científico, a 

degradação do ambiente é entendida como deterioração da qualidade ambiental e a alteração 

adversa das características do meio ocasionada por alguma interferência (BRASIL, 2012).  

A vegetação tem seu papel primordial na fertilidade do solo e na proteção do 

mesmo contra a ação da chuva, dos ventos, reduzindo o efeito erosivo produzido pelo 

escoamento superficial. O desmatamento, por sua vez, ocasiona diversos efeitos negativos, 

tais como, a perda da biodiversidade, infertilidade e a erosão do solo, o que pode culminar 

com a desertificação de áreas. Além disso, o solo estando desprotegido tende a provocar 

também o assoreamento dos cursos fluviais, além de outros problemas. 

Também, a presença de industrias, de lixões ou mesmo a deposição em local 

inadequado dos resíduos sólidos resultantes da falta de saneamento básico, podem culminar 

em consequências maiores tais como a poluição dos mananciais e do solo.  

Dentre as atividades que podem provocar mudanças consideráveis no ambiente 

destaca-se a mineração, a qual degrada visualmente o solo, o relevo, a paisagem como um 

todo, além de alterar a qualidade da água, etc. Também se considera como atividade 

impactante a atividade turística que, ao ser realizada sem o devido planejamento, traz 

consequências relevantes tanto para o ambiente físico quanto para o meio socioeconômico e 

meio cultural, este último, refletido na perda da autenticidade cultural, por exemplo (DIAS, 

1999).  

Assim também, a agricultura e a pecuária não são exceções. Dos impactos que 

estas atividades provocam no ambiente destaca-se a contaminação do solo, da água, fauna e 

flora por agrotóxicos. Essa atividade pode levar também à compactação do solo, à perda de 

nutrientes, fauna e flora devido a retirada excessiva da vegetação original para o plantio. 

Outras ações que podem ocasionar alterações nas características do ambiente, 

além do desmatamento para expansão de terras para a agricultura, são as queimadas 
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periódicas e a falta de técnicas de manejo adequadas, uso intensivo da terra, compactação, 

impermeabilização, aplicação de fertilizantes, salinização etc. tudo isso, repercute na 

qualidade dos recursos hídricos modificando a dinâmica natural e comprometendo os 

atributos e a quantidade desse recurso (MOTA, 2008). 

Além disso, existe a forte relação da agricultura com a irrigação, que no ambiente 

semiárido em muitos casos é necessária para se ter a produção o ano todo, porém, a irrigação 

pode favorecer a perda excessiva do solo, lixiviação e, comprometer a qualidade da água, 

além de outros problemas. O aumento progressivo do escoamento superficial pode influenciar 

gerando sulcos de erosão e ravinamentos;  

E na pecuária, os problemas ambientais são originados pelo pisoteio excessivo do 

gado, o sobrepastoreio e a criação em regime extensivo o que contribui para a degradação de 

grandes extensões de terras (DIAS, 1999). 

 Segundo Aquino (2010), as causas da desertificação nas zonas de clima árido, 

semiárido e subúmido seco se devem, sobretudo, pelo fato de que, normalmente são 

praticadas atividades agropecuárias com cultivo sob irrigação, agricultura de sequeiro e solos 

para pastoreio extensivo, além disso, tem-se a atividade mineradora que, como já visto, 

compromete o ambiente quando não se utiliza o manejo apropriado. Em síntese, os impactos 

negativos resultam do manejo inadequado, da falta de política de uso e ocupação da terra, da 

elevada concentração populacional e desconsideração das fragilidades do ambiente.  

Entendendo que qualquer atividade pode gerar modificações consideráveis no 

ambiente, a ocorrência de impactos maiores em bacias hidrográficas se deve mais pela 

ocupação de forma desordenada e pela inserção de atividades bastante impactantes em regiões 

mais vulneráveis às modificações no meio natural. Desse modo é importante considerar toda e 

qualquer forma de uso e ocupação relacionando-as aos processos naturais que ocasionam 

alteração no ambiente. Pois, segundo Aquino (2010), as características naturais do ambiente 

como a cobertura vegetal de cerrado e caatinga, associados a processos erosivos já existentes 

e os núcleos urbanos em expansão, também podem ser condicionantes no processo de 

degradação.  

Conforme seja a intensidade com que as atividades são realizadas, os problemas 

anteriormente citados podem surgir ou mesmo acelerar o processo de degradação, 

consequentemente há aumento de áreas suscetíveis à desertificação.  



34 

 

 

 

Nesse caso, entende-se por degradação do solo o processo de empobrecimento dos 

ecossistemas que pode ocasionar processos de desertificação em especial nas áreas de climas 

áridos, semiáridos e subúmidos secos (OLIVEIRA, 1995). 

A erosão é um processo de degradação considerada a maior razão de perdas de 

áreas agricultáveis através do acelerado desgaste do mesmo com enormes perdas de nutrientes 

e propriedades necessárias para o bom desempenho e desenvolvimento das plantas. “Erosão é 

o processo de desprendimento e arraste acelerado das partículas do solo causado pela água e 

pelo vento” (BERTONI e LOMBARDI NETO, 2012, p. 68). 

Estima-se, segundo Bertoni e Lombardi Neto (2012), que o Brasil anualmente 

perde através da erosão laminar cerca de 500 milhões de toneladas de terras. O efeito dessa 

perda nas culturas se difere basicamente pelo tipo e a profundidade do solo. 

É importante considerar que a erosão natural do solo é causada por forças ativas 

tais como a chuva, a declividade do terreno e seu comprimento, e, pela capacidade do solo de 

absorver água. E, também é provocada por forças passivas exemplificadas pela densidade 

vegetal e pela resistência do solo à erosão da chuva (BERTONI e LOMBARDI NETO, 2012). 

Para a remoção de solo, com exceção da erosão eólica, exige a presença da água 

sobre o terreno cuja única fonte é a chuva, conforme Bertoni e Lombardi Neto (2012). Essa 

remoção é intensificada ou não pela quantidade, intensidade e duração da chuva, bem como 

pela natureza do solo, cobertura vegetal e declividade do terreno. Contudo, ela torna-se 

problema quando da interferência humana através das atividades desenvolvidas as quais 

podem intensificar ainda mais esse processo. 

A erosão hídrica surge das seguintes formas: erosão laminar, que é a lavagem da 

superfície do terreno sendo o solo removido uniformemente. Esse tipo de erosão é de difícil 

detecção. Com ela os solos ficam com coloração mais clara, a profundidade do mesmo 

diminui e a enxurrada apresenta-se com água mais barrenta. Nesse tipo de erosão as partículas 

menores são arrastadas primeiro, diminuindo, com isso, a fertilidade do solo e deixando o 

mesmo com aparência mais pedregosa (BERTONI e LOMBARDI NETO, 2012). 

Na erosão em sulco há uma concentração de água escoando em pequenos canais 

no solo. Ela geralmente é ocasionada por chuvas de grande intensidade em terrenos de 

declividade acentuada. Já a Voçoroca surge quando os sulcos já se encontram bastante 

erodidos em largura e profundidades. Ou seja, é o resultado de enxurradas que durante anos e 

anos passaram pelo mesmo sulco permitindo, com isso, o movimento de grande quantidade de 

solo (BERTONI e LOMBARDI NETO, 2012). 
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Esse processo resulta ainda em assoreamento dos rios e consequente diminuição 

da vida útil dos reservatórios. Segundo Vitte e Guerra (2010), no período de estiagem com a 

redução drástica do volume de água nos reservatórios há um aumento considerável do número 

de conflitos pelo uso da água. 

Diante disso, todos os fatores que culminam com o processo de erosão do solo, 

caso não sejam criadas as políticas de prevenção e controle, podem gerar um problema maior 

ainda que é o processo de desertificação. 

Nesse contexto, Piauí (2010) acrescenta que, dentre as características naturais 

preponderantes indicativas de áreas propensas à desertificação destacam-se a presença de 

litologias vulneráveis à erosão; Clima semiárido e/ou subúmido seco, com totais 

pluviométricos entre 278 e 878 mm; baixa umidade relativa do ar; baixos níveis de fertilidade 

natural; Neossolos Litólicos rasos, pedregosos, de pouca espessura, com relevo forte ondulado 

a escarpado. Além da presença de Neossolos Quartzarênico de textura arenosa.  

Em síntese, os fatores preponderantes para o processo de desertificação de 

determinada área estão apresentados no quadro 1 no qual é possível ver que essa ação se dá 

através de duas vertentes: a natural, em que os fenômenos naturais realizam o processo de 

desgaste do solo por meio da declividade do terreno, escoamento superficial, lixiviação e 

regime de chuvas. A outra vertente se deve à presença humana refletida nas suas atividades, 

as quais podem se tornar a causa do aparecimento dos processos de desertificação conforme a 

maneira que tais atividades são conduzidas na região.  

Assim afirma Sales (2002), quando diz que a pressão da população sobre os 

recursos naturais, leva à degradação ambiental, gerando um ciclo de pobreza e miséria, o que 

torna a região ainda mais vulnerável. Nesse caso, a vulnerabilidade resulta da fragilidade 

ambiental, econômica e social, constituindo-se em um imbricado processo de 

retroalimentação. 
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Quadro 1- Fatores que Podem Causar o Processo de Desertificação. 

   Fonte: Cristiane Santiago (org.) 

A definição de Desertificação, segundo a Convenção das Nações Unidas de 

Combate à Desertificação- CNUCD (1995), é tida como degradação da terra nas regiões 

áridas, semiáridas e sub-úmidas secas, decorrentes de fatores como variações climáticas e as 

atividades humanas. Nesse contexto, o Piauí apresenta, cerca de 10,95% do seu território com 

diferentes níveis de degradação. E, cerca de 67% dos municípios são suscetíveis aos processos 

de desertificação.  

 

2.2- Diagnóstico Físico Conservacionista –DFC 

 

Os diversos problemas pelos quais o ambiente vem sofrendo, em específico os 

processos de degradação e perda de recursos naturais por usos inadequados, elevou a 

necessidade de pesquisas mais eficientes e que pudessem oferecer resultados em um espaço 

de tempo menor.  
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Para isso, nos estudos que focam o cenário atual de um determinado meio é 

necessária uma metodologia que proporcione um diagnóstico da real situação do espaço 

geográfico em estudo. 

Com base nesta necessidade é que foi desenvolvida a metodologia do Plano de 

Manejo de Bacias Hidrográficas criada pelo Centro Interamericano de Desenvolvimento de 

Águas e Terras (CIDIAT) e, ministério do ambiente e dos recursos naturais renováveis 

(MARNR)/Venezuela visando, de modo especial, a manutenção dos recursos hídricos, solo e 

vegetação em bacias hidrográficas (BELTRAME, 1994).  

Essa metodologia abrange vários diagnósticos formando o DIBH - Diagnóstico 

Integrado das Bacias Hidrográficas. Estes, por sua vez, fornecem atributos concretos para o 

direcionamento racional do uso e manejo dos recursos naturais renováveis visando sua 

preservação. 

Dentre os vários diagnósticos disponíveis optou-se por utilizar como base 

metodológica no estudo da Bacia Hidrografica do Rio São Nicolau, o Diagnóstico Físico-

Conservacionista (DFC). Este faz a análise a partir de indicadores potenciais de proteção ou 

de degradação dos recursos naturais renováveis da bacia.  

Com isso, a partir de quatro fatores potenciais naturais de degradação física 

(Vegetação, clima, características geológicas/pedológicas e relevo) são definidos sete 

parâmetros: Cobertura Original (CO), Cobertura Atual (CA), Erosividade da Chuva (E), 

Balanço Hídrico (BH), Suscetibilidade da Textura à Erosão (PE), Densidade de 

Drenagem(DD) e Declividade Media (DM), representando os componentes da Fórmula 

Descritiva do Estado Físico-Conservacionista da bacia.  

Os componentes estão representados de maneira simplificada na figura 01: 
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            Figura 01- Fatores Potenciais Naturais e Parâmetros Componentes da Fórmula do DFC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cristiane Santiago (org.). 

 

Existe uma quantidade significativa de trabalhos que utilizam o DFC como 

metodologia de pesquisa.  

No sul do Brasil, o DFC foi aplicado por Beltrame (1994) no estudo da bacia do 

rio do Cedro (Brusque- SC). Já, Ferretti (2004) provou no estudo da bacia do rio Tagaçaba 

(Guaraqueçaba-PR) que os parâmetros do DFC são reais indicadores do estado de degradação 

de uma bacia, atendendo melhor a aquisição de informações necessárias do planejamento 

ambiental em melhores condições que o Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE).  

Além disso, Mendonça (2013) também usou a DFC para fazer o diagnóstico 

ambiental e análise da qualidade da água na bacia do rio Timbu no Paraná.  

Na região Nordeste, destacam-se vários trabalhos também como o de Melo 

(2008), no qual ele realiza um diagnóstico do meio físico da microbacia do riacho dos 

Cavalos localizada no município de Crateús- CE. A proposta do DFC também foi utilizada no 

trabalho de Rocha (2008) a qual procura definir o potencial de degradação ambiental na 

nascente do rio Apodi no município de Luís Gomes em Mossoró-RN.  Pinheiro (2011), por 

(DM) 
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sua vez, empregou o DFC no intuito de determinar o potencial de degradação/desertificação 

da bacia do Riacho Feiticeiro no município de Jaguaribe- CE.   

Assim também, Gomes (2012), utilizou em sua pesquisa alguns dos parâmetros 

propostos no DFC cujo objetivo era levantar e conhecer a funcionalidade, fisiologia e 

diagnóstico ambiental da bacia hidrográfica do Rio Catú de modo a caracterizar a qualidade 

dos meios naturais e relação com as atividades humanas ocorrentes.  

E, por fim, Lourenço (2013) usou-a em seu trabalho com o propósito de analisar o 

processo de degradação ambiental aplicando-a no médio curso da bacia hidrográfica do rio 

Aracatiaçu – CE. 

Com isso, percebe-se que através dessa metodologia foi possível obter resultados 

apreciáveis, porém, por meio de adaptações, considerando diferentes ambientes onde ela foi 

aplicada os quais são bastante distintos levando em consideração as peculiaridades climáticas 

que diferem o Nordeste do Sul/Sudeste do Brasil. Os exemplos citados são, em sua maioria, 

trabalhos realizados na região do semiárido cearense os quais tomaram como base as 

adaptações de Beltrame cuja metodologia ela aplicou inicialmente numa bacia em Santa 

Catarina onde o clima predominante é relativamente diferente.  

Dos trabalhos encontrados, todos que se utilizam do DFC aplicaram essa 

metodologia em microbacia ou mesmo em algum trecho de uma bacia maior. Entretanto, a 

área em estudo agora transpassa a faixa de cinco mil km2. Também é importante ressaltar que 

essa metodologia está sendo usada pioneiramente no Estado do Piauí nos estudos de bacias 

dessa região do semiárido. 

No DFC apresentado por Beltrame, os parâmetros são expressos de forma 

numérica através da fórmula descritiva E(f) = COa CAb DMc Ed PEe DDf BHg a partir da 

qual se estabelece o risco de degradação física de uma bacia hidrográfica.  

Onde: 

E(f) – é o estado físico-conservacionista do setor, que é proporcional aos parâmetros: 

COa – grau de semelhança entre a cobertura vegetal original e atual; “a” é o índice específico 

do parâmetro CO, que varia entre 1 - altamente semelhante e 5 – nenhuma semelhança. 

CAb – proteção da cobertura vegetal atual; “b” é o índice específico do parâmetro CA, que 

varia entre 1- máxima proteção e 7- nenhuma proteção. 

DMc – declividade média; “c” é o índice específico do parâmetro DM, que varia entre 1 - 

plano a suave ondulado e 5 - escarpado. 
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Ed – Erosividade da chuva; “d” é o índice específico do parâmetro E, que varia entre 1 - 

erosão débil a 5 - erosão excessiva. 

PEe – potencial erosivo dos solos; “e” é o índice específico do parâmetro PE, que varia entre 

1 - nulo a ligeiro a 4 - muito forte. 

DDf – densidade de drenagem; “f” é o índice específico do parâmetro DD, que varia entre 1 - 

baixa densidade a 4 - muito alta densidade. 

BHg – balanço hídrico; “g” é o índice específico do parâmetro BH, que varia entre 1 balanço 

hídrico muito alto a 4 - balanço hídrico baixo. 

Para cada parâmetro definiu-se um índice que sugere uma análise qualitativa 

quanto à preservação dos recursos naturais da bacia que se está estudando. 

Com isso, estabelece-se como padrão de melhores condições quanto ao processo 

erosivo, a soma dos índices mínimos de cada parâmetro.  E, como padrão de piores condições 

estabelece a soma dos índices máximos de cada parâmetro. A metodologia apresenta com 

isso, o valor crítico do processo erosivo encontrado para uma dada bacia. Quanto maiores 

forem os valores dos índices analisados maior o potencial de risco de degradação dos 

recursos. Nesse sentido, o DFC dá suporte a realização de todos os outros diagnósticos da área 

(BELTRAME, 1994).  

Para atingir uma melhor caracterização da área e identificação de regiões mais 

degradadas, Beltrame sugere dividir a área em setores menores ou unidades de planejamento. 

Essa delimitação pode ser feita conforme critérios hidrográficos, ou seja, de acordo com a 

linha do divisor de águas; pela hipsometria; pela carta de declividade e pelo perfil longitudinal 

do rio principal. 

Nessa metodologia, é de grande importância ainda a confecção de mapas 

temáticos de localização, setorização, hipsometria, clinometria, de cobertura vegetal original, 

de uso da terra, geologia, geomorfologia, do potencial erosivo, de conflitos de uso e uso 

racional (BELTRAME, 1994). Nisso, o uso do Sistemas de Informação Geográfica (SIG) 

pode fornecer muitas informações a partir da integração dos vários temas bem como na 

própria confecção dos mapas. 

O Geoprocessamento engloba diversas tecnologias de tratamento e manipulação 

de dados geográficos, através de programas computacionais. Dentre essas tecnologias, 

destacam-se a cartografia digital, o processamento digital de imagens, os sistemas de 

posicionamento global e os sistemas de informação geográfica-SIG (ROSA, 2004). 
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Os SIGs são um conjunto de programas e processos de análise que tem como 

característica principal focar o relacionamento de determinado fenômeno do real a sua 

localização espacial (TEIXEIRA et. al, 1992). 

A tecnologia de SIG integra operações convencionais de bases de dados, que 

permitem a seleção e busca de informações e análise estatística, em conjunto com 

possibilidades de visualização e análise geográfica oferecida pelos mapas. Esta capacidade os 

torna úteis para organizações no processo de entendimento da ocorrência de eventos, 

prognóstico e simulação de situações, e planejamento de estratégias. Os SIGs permitem 

realizar análises espaciais complexas por meio da rápida formação e alteração de cenários 

propiciando aos planejadores e administradores em geral, subsídios para a tomada de decisões 

(ROSA, 2004). 

A análise conjunta da paisagem associada a este método tende a ser muito mais 

eficiente em relação aos resultados obtidos e a espacialização dos dados. Assim como diz 

Lourenço (2013), os SIG é, dentre as ferramentas de suporte, a que melhor se adéqua a uma 

abordagem integrada para fins de gestão dos recursos naturais. Isso, devido sua característica 

de integração e manipulação de grande quantidade de dados espaciais e alfanuméricos. 
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3- PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E ADAPTAÇÕES DO DFC PARA A 

BACIA 

O estudo da bacia do rio São Nicolau baseou-se nos fundamentos teóricos e 

metodológicos do DFC. Contudo, foram feitas adaptações necessárias às peculiaridades da 

área de estudo bem como inseridos outros métodos e técnicas de análise dos parâmetros. 

Exemplo disso foi o uso do conjunto de programas desenvolvido para o cálculo do balanço 

hídrico chamado USUAIS, de Oliveira & Sales (comunicação pessoal). 

As etapas estão detalhadas abaixo com as respectivas alterações e adaptações 

necessárias à região onde localiza-se a bacia em estudo. 

 

3.1- Técnicas de Geoprocessamento  

 

O geoprocessamento, a partir de técnicas de sensoriamento remoto e 

fotointerpretação de imagens, destaca-se nesse sentido, como uma técnica bastante útil na 

análise ambiental em bacias hidrográficas, além de gerar, em curto espaço de tempo, 

quantidade significativa de informações.  

Para localização da área de estudo foram usados os shapes de Hidrografia do 

Estado do Piauí disponibilizados pela ANA do qual se delimitou a bacia de São Nicolau. 

Para extração de informações a respeito da geologia/geomorfologia, foram 

utilizadas como base de informações as cartas temáticas do RADAM Brasil e documentos da 

CPRM (2006). Para confecção do mapa teve-se como base cartográfica os shapes de geologia 

disponíveis no site da CPRM.  

Visando conhecer a cobertura vegetal da região usou-se imagens de satélite 

Landsat TM disponíveis no INPE, das datas de 07 de agosto de 1989 e de 07 de julho de 2010 

para efeito de comparação da cobertura nesse intervalo de tempo. Essas imagens foram úteis 

também para a análise do uso e cobertura do solo e para posterior confecção do mapa. 

As imagens Shuttle Radar Topography Mission - SRTM (2010) cedidas pela 

Embrapa permitiram realizar o mapa de declividade da bacia e traçar o perfil longitudinal da 

mesma utilizando-se, respectivamente, dos softwares Arcgis 9.3 e 10.1 e do global mapper 

que permitiram o manuseio e fotointerpretação dessas imagens. Estes softwares também 

foram essenciais na confecção dos mapas temáticos e no cruzamento entre eles de acordo com 

os objetivos da pesquisa.  
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Foi utilizado também imagens do Google Earth obtidas no ano de 2002 e 2003 

para a obtenção de maiores informações sobre a área. Além disso, o uso do programa Surfer 

10 permitiu a criação dos mapas base de alguns parâmetros como Erosividade, Índice de 

Severidade (Índice climático), dentre outros, e que serviram posteriormente para criação de 

mapas temáticos como: Erosividade da chuva e Índice de Severidade do Clima da bacia.  

Através da espacialização dos dados nos mapas foi possível identificar as áreas 

degradadas dentro da bacia além da obtenção de informações referentes ao estado de 

conservação da mesma. Os mapas gerados apresentam informações na escala de 1:450000 

devido a extensão da área de estudo. 

 

3.2- Levantamento Bibliográfico e Cartográfico 

 

Foram realizados levantamento bibliográfico em gabinete relacionado a temática e 

área estudada nas universidades e prefeituras municipais da área em foco, bases de dados da 

Capes (periódicos), revistas científicas, dentre outros. Assim também foi feito o levantamento 

de dados cartográficos como shapes, imagens de satélites, cartas, mapas etc., que permitiram 

o desenvolvimento da presente proposta sendo consultados o Serviço Geológico do Brasil 

(CPRM), Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), Instituto de pesquisas espaciais 

(INPE), Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMAR-PI), Centro de Pesquisas 

Sociais e econômicas do Piauí (CEPRO) e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA Meio-Norte), entre outros. 

 

3.3- Análise Morfométrica da Bacia 

 

A análise morfométrica de uma bacia se faz importante pois permite caracterizar o 

ambiente de uma bacia, sua predisposição a ocorrência de alguns eventos naturais e sua 

incompatibilidade com certas atividades humanas a partir dos dados quantitativos gerados. É 

relevante a compreensão dos elementos morfométricos, podendo através deles conhecer a 

variação dos elementos no regime hidrológico, assim também, ajuda a contribuir para o 

planejamento da área de modo que as atividades ou qualquer forma de ocupação se firmem de 

acordo com as limitações do espaço de interesse.  

Sendo assim, o uso do SIG possibilita maior rapidez e precisão quanto aos 

resultados no que se refere ao estudo morfométrico, permitindo maior agilidade nas tomadas 
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de decisão, como afirma Salles (2010) com o avanço da plataforma do Sistema de Informação 

Geográfica (SIG) a análise morfométrica tornou-se acessível proporcionando aos gestores 

maior agilidade na geração e diagnóstico das informações essenciais as tomada de decisões se 

comparados aos métodos ou técnicas manuais. 

O ciclo hidrológico sofre a influência direta das características físicas e bióticas de 

uma bacia pois, entre outros fatores, podem modificar a evapotranspiração, a infiltração, 

quantidade de água produzida como deflúvio, influencia o escoamento superficial e 

subsuperficial. Além disso, as intervenções humanas também afetam seu comportamento à 

medida que se apropriam do ambiente (TEODORO et al., 2007). 

Para Christofoletti (1980), os índices e parâmetros essenciais para os estudos da 

análise morfométrica seguem quatro: análise areal, hierarquia fluvial, análise linear e 

hipsométrica. 

Considerando os parâmetros essenciais para estudos analíticos e descritivos da 

bacia do rio São Nicolau, foram extraídas as seguintes informações: área da bacia; o 

comprimento do rio principal; o perímetro; forma da bacia; densidade dos rios; sinuosidade do 

curso; hierarquia fluvial; e declividade do terreno.  

Segundo Tonello (2005), as características morfométricas podem ser agrupadas 

em: características geométricas; de relevo; e, de rede de drenagem como mostra a Tabela 1. 

 

Tabela 1- Características Morfométricas de Bacias Hidrográficas. 

Características morfométricas  Tipos de análise 

Características Geométricas  Área total 
Perímetro total 
Coeficiente de compacidade (Kc) 
Fator de forma (F) 
Índice de circularidade(IC) 
Padrão de drenagem  

Características do Relevo Orientação  
Declividade mínima  
Declividade média 
Declividade máxima 
Altitude mínima 
Altitude média  
Altitude máxima 
Declividade média do curso d’água principal 

Características da rede de 

drenagem 

Comprimento do curso d’água principal  
Comprimento total dos canais d’água 
Densidade de drenagem 
Ordem dos cursos d’água. 

Fonte: Tonello (2005). 

 

Dentre as Características Geométricas, a Área da Bacia (A), considerada a área 

plana drenada pelo conjunto do sistema fluvial segundo Christofoletti (1980). 
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Quanto a Forma da bacia, é importante sua análise porque mostra o tempo de 

concentração, que tem início desde a precipitação, ou seja, o tempo necessário que a água 

precipitada leva para chegar à saída da mesma. As bacias pequenas variam muito no formato 

dependendo da estrutura geológica do terreno (Villela, 1975). Existem vários métodos para se 

determinar a forma, dentre eles, o cálculo buscando relacionar a forma da bacia às formas 

geométricas, o que é bastante eficaz. 

Lee e Salle (1970) apud Christofoletti (1980), apresentam o método em que, após 

a delimitação, traça-se uma figura geométrica (triangulo, retângulo ou círculo) que melhor 

cubra a referida área da bacia. Para esse método, quanto menor for o resultado, mais próximo 

da figura é a forma da bacia, conforme a fórmula:  

 
        If =  − (Área K  L)/ Área K  L , no qual, K= área da bacia e L= área da figura. 

 

Dentre as Características do Relevo destaca-se a Amplitude altimétrica, 

considerada como a variação entre a altitude máxima e altitude mínima, utilizando-se a 

fórmula: Hm= p1-p2. E, a Hipsometria. Esta última, possui grande influência sobre os fatores 

meteorológicos em função da altitude, e, sobre os fatores hidrológicos, pois, a velocidade do 

escoamento superficial depende da declividade do terreno (Villela, 1975). A magnitude dos 

picos de enchente, segundo Villela (1975), e a maior ou menor oportunidade de infiltração e 

suscetibilidade para erosão dos solos depende da rapidez que ocorre o escoamento sobre o 

terreno.  

Em relação as Características da Rede de Drenagem, é relevante conhecer a 

hierarquia fluvial. A ordem dos rios é uma classificação que reflete o grau de ramificação ou 

bifurcação dentro da bacia (VILLELA, 1975). A Hierarquia Fluvial consiste no processo de se 

estabelecer a classificação de determinado curso d’água.  

No critério introduzido por Horton em 1945 e modificado por Strahler em 1952, 

os rios são classificados da seguinte forma: são considerados de 1a ordem os pequenos canais 

que não tenham tributários; quando dois canais de 1a ordem se unem é formado o de 2a ordem. 

A junção de dois rios de 2a ordem forma o de 3a ordem e assim sucessivamente (Christofoletti, 

1980). Assim, a ordem do rio principal mostra a extensão da ramificação da bacia de acordo 

com a figura 02. 
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Figura 02- Ordenação da Rede de Drenagem a Partir do Método de Strahler. 

 
            Fonte: Rennó e Soares (2013). 

 

Outro parâmetro essencial no estudo da bacia diz respeito à Densidade dos rios. 

Este se faz necessário, pois permite visualizar o comportamento hidrográfico da área pela 

capacidade de gerar novos cursos d’água.  

Já o parâmetro de Sinuosidade do curso permite distinguir entre canais 

meandricos e os que não o são.  Marcuzzo et al. (2012), afirma que o índice de sinuosidade é 

a relação entre a distância da desembocadura do rio e a nascente mais distante medida em 

linha reta (Ev) e o comprimento do canal principal (L), sendo necessário o cálculo deste 

último primeiramente. Tem-se a fórmula:  Is =   L − Ev /L 

Onde: Is é o índice de sinuosidade; (Ev) é a nascente mais distante medida em 

linha reta, e (L) é o comprimento do canal principal. Segundo o autor, o índice de sinuosidade 

possui as seguintes classes, conforme o Quadro 02. 

 

            Quadro 02- Classes de Índices de Sinuosidade 

   Classe Descrição Limites (%) 

I Muito reto < 20 

II Reto 20 a 29 

III Divagante 30 a 39,9 

IV Sinuoso 40 a 49,95 

V Muito sinuoso >50 

Fonte: Marcuzzo et al. (2012). 
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Os índices morfométricos necessários à compreensão do arranjo espacial da bacia 

foram ordenados conforme a classificação de Tonello (2005) como apresentados na Tabela 2. 

 

      Tabela 2- Parâmetros Morfométricos Utilizados no Estudo da Bacia de São Nicolau 

Características morfométricas Tipos de análise 

 

Características Geométricas 

 
Área total 

Perímetro total 
Forma da bacia 

 

Características do Relevo 

 
Declividade média (hipsometria) 

Amplitude Altimétrica 
 

Características da rede de drenagem 

 
Hierarquia fluvial 

Comprimento do curso d’água 
principal 

Densidade dos rios 
Sinuosidade dos cursos 

              Fonte: Cristiane Santiago, 2014. 

Com auxílio dos softwares Arcgis 10.1, Global Mapper 12 e Surfer 10 foi 

possível a elaboração dos mapas e dos perfis de elevação os quais possibilitaram também a 

extração das informações e o cálculo dos parâmetros em análise da bacia do rio São Nicolau. 

A Área da Bacia (A) e o Perímetro total foram calculados com o auxílio do Arcgis 

10.1.  Já a Forma da bacia foi calculada com base em Lee e Salle (1970) apud Christofoletti 

(1980), onde traçou-se a figura geométrica retangular, a qual melhor compreendeu a área da 

bacia.  

Para a Hipsometria do terreno utilizou-se de imagens SRTM: SB-24-Y-A, SB-24-

V-C, SB-23-X-D, as quais foram trabalhadas no programa Arcgis 10.1. E, para a Amplitude 

Altimétrica da bacia utilizou a fórmula a qual corresponde à diferença altimétrica entre a 

altitude da desembocadura (ponto baixo -p2) e a altitude do ponto mais alto situado na bacia 

(ponto alto- p1). Teve-se o auxílio do software Global Mapper. 

A Densidade dos rios foi obtida pela expressão �� = �/� que é a relação 

existente entre o número de rios (N) e a área da bacia (A).  

Na Hierarquia fluvial da bacia, considerou-se o critério de Horton (1945) 

modificado por Strahler (1952). E, o Comprimento do rio principal (L) foi calculado a partir 

da distância medida entre a foz e o mais alto ponto acompanhando paralelamente o rio 

principal, em linha reta.   

O índice de sinuosidade da bacia foi baseado no método de Marcuzzo et al. 

(2012). 
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3.4- Parâmetros da Fórmula Descritiva do DFC para a BH do Rio São Nicolau. 

 

Consideram-se no procedimento metodológico adotado para a bacia em estudo, os 

quatro fatores potenciais naturais de degradação física e, a partir deles, os parâmetros 

componentes da fórmula descritiva, salvo algumas modificações necessárias as características 

do ambiente. Nisso, foi realizado o levantamento dos aspectos físicos com base nos fatores 

potenciais: vegetação, clima, geologia, pedologia e topografia.  

 

3.4.1- Compartimentação da Bacia 

 

Para o estudo dos parâmetros primeiramente realizou-se a divisão da bacia em 

setores denominados A, B e C, correspondendo, respectivamente, o alto, médio e baixo curso 

da bacia. Isto se fez objetivando melhor aprofundamento das análises do ambiente. Essa 

divisão se deu levando em consideração as características hidrológicas, a geologia e a 

hipsometria da bacia na compartimentação dos setores.  

Em cada setor existem formações geológicas e níveis altimétricos bastante 

diferenciados por onde drenam os cursos d’água em seus diferentes setores os quais aparecem 

naturalmente delimitados dentro da bacia. Com base nesses aspectos foi possível realizar a 

divisão e assim verificar qual o estado que se encontra a bacia nos distintos setores em termos 

de conservação/degradação. 

 

3.4.2- Índice de Cobertura Vegetal (ICV) 

 

Foram realizadas adaptações na análise dos parâmetros: Cobertura Atual (CA) e 

Cobertura Original (CO), ficando assim denominado estes parâmetros como: Índice de 

Cobertura Vegetal (ICV) que representa a obtenção da quantidade e vigor da vegetação 

presente numa determinada área. Por conta da dificuldade em adquirir dados precisos sobre a 

vegetação original, optou-se por realizar uma comparação da vegetação através de imagens do 

satélite Landsat 5TM dos anos de 1989 e 2010 ambas na escala de 1:50.000 de modo a avaliar 

a diferença na proteção vegetal no período de 21 anos na área de estudo. Sendo possível 

verificar as mudanças ocorridas na cobertura vegetal nesse espaço de tempo.  
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Para a obtenção da cobertura vegetal utilizou-se o Índice de Vegetação por 

Diferença Normalizada ou Normalized Difference Vegetation Index (NDVI). As imagens 

foram processadas por meio do programa Arcgis 10.1 utilizando as bandas 543 RGB. 

Para a análise através do NDVI, o cálculo considera os valores dos dados das 

bandas do vermelho e infravermelho próximo que através da razão entre a diferença da 

resposta espectral do pixel dessas bandas e a soma dessas duas bandas, se obtêm os valores 

(SILVA et al, 2007 apud LOURENÇO, 2013).  

No software Envi foram utilizadas as bandas 543 das imagens Landsat 5 TM. No 

menu “Transform” utilizou-se a ferramenta NDVI, para gerar uma imagem tiff com as classes 

de cobertura do solo. Em seguida, a imagem foi transferida para o programa ArcGis 10.1, e, 

através da ferramenta “Data Management Tools” - “Raster” - “RasterProcessing” - “Clip” foi 

recortada conforme o mapa base da bacia. Após esta etapa foi realizada a classificação dos 

valores dos pixels, utilizando a ferramenta “Symbology”, que possuem valores entre -1 e 1. Os 

valores próximos ao menor índice indicam solo exposto e os valores próximos a 1 indicam 

cobertura vegetal. 

Nisso, objetivando adequar os índices de vegetação à formula descritiva do 

diagnóstico físico da bacia, os valores foram invertidos de modo que o nível 1 passou a 

representar as melhores condições de cobertura vegetal enquanto que o nível 5 representa as 

piores condições. Com isso, obteve-se os mapas do Índice de Cobertura Vegetal (ICV) da 

bacia referentes aos anos de 1989 e 2010.  

Os níveis foram identificados pelas respectivas classes impostas a eles, conforme 

o quadro 03.  

Quadro 03- Classes de Cobertura Vegetal e Respectivos Índices (ICV). 

Classes de índice de Cobertura Vegetal  Índices ICV  
Muito Alto  ICV 1  
Alto  ICV 2  
Médio  ICV 3  
Baixo  ICV 4  
Muito Baixo  ICV 5  
Fonte: Cristiane Santiago, 2014. 

 

Nessa análise é possível avaliar a proteção fornecida ao solo através da densidade 

da vegetação. Os índices encontrados, uma vez multiplicados pela área (A) em km2 

correspondente dos setores, forneceram o valor inserido na fórmula descritiva final.   
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3.4.2.1- Comparação do Nível de Degradação entre os Anos de 1989 e 2010. 

 

Considerando o ICV no período de 1989 e 2010, é possível fazer a comparação do 

nível de degradação/conservação ambiental da bacia do rio São Nicolau e verificar as 

mudanças ocorridas nesse espaço de tempo. A aplicação da fórmula descritiva final nos dois 

períodos de tempo indica a variação que a área apresenta em se tratando do estado de 

conservação ou degradação dos recursos naturais no espaço temporal considerado. Diante 

disso, tem-se as seguintes fórmulas:  

 

 EFC 1989= (ICV1989) + (IC) + (R) + (K) + (DD) + (DM) 
 
e 
 

EFC 2010= (ICV2010) + (IC) + (R) + (K) + (DD) + (DM) 
 

Onde,  

EFC – Estado Físico Conservacionista 

ICV- Índice de Cobertura Vegetal 

IC- Índice de Severidade 

R- Erosividade da Chuva  

K- Erodibilidade do Solo 

DD- Densidade de Drenagem 

DM- Declividade Media 

 

3.4.3-Cálculo do Balanço Hídrico  

 

O balanço hídrico da área permite analisar o comportamento do clima da região, 

bem como possibilita compreender o comportamento hidrológico e relacioná-lo aos processos 

degradacionais verificados.  

Sendo considerado uma síntese de um período suficientemente longo, o clima, 

para ser estudado, necessita de observação dos seus elementos principais por um longo 

período de tempo a fim de analisar sua dinâmica comportamental (SANT’ANNA NETO e 

NERY, 2005). 

Para o cálculo do balanço hídrico, foi necessário passar por uma série de etapas 

que envolvem o uso de programas específicos e que permitiram a geração de informação de 
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forma mais rápida e eficaz. Primeiramente, foram identificadas as estações e selecionados 12 

postos pluviométricos tendo eles como órgão responsável a Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). Utilizou–se, portanto, os dados de precipitação 

das séries históricas anuais no intervalo entre 1963 a 1990 compreendendo um período de 27 

anos.  

Diante da dificuldade em obter informações desse porte na região da bacia, não 

foi possível encontrar dados mais recentes das séries históricas, pois vários dos postos 

pluviométricos já foram desativados e outros apresentavam diversas falhas podendo tornar 

inviável a obtenção de resultados mais precisos da área, por conta disso ficou-se estabelecido 

esse intervalo de tempo para o estudo do clima da bacia de São Nicolau. Segue os postos 

selecionados na tabela 03. 

 

Tabela 03- Nome dos Postos Selecionados. 

POSTO  LOCALIZAÇÃO 
S.J. DA SERRA São João da Serra 
SÃO VICENTE São Miguel do Tapuio 
S.C. DOS MILAGRES Aroazes 
S. MIGUEL DO TAPUIO São Miguel do Tapuio 
DICO LEOPOLDINO São Miguel do Tapuio 
AROASES Aroazes  
OITIS Pimenteiras  
CURRALINHO Pimenteiras 
VEREDÃO São João do Piauí  
SETE LAGOAS São João do Piauí 
BOA ESPERANÇA São João do Piauí 

   Fonte: SUDENE, 1990. 

 

Seguindo os procedimentos, os dados de precipitação dos postos selecionados, 

inicialmente, foram registrados no banco de dados do programa CRIACHUV/USUAIS 

desenvolvido por Oliveira & Sales (comunicação pessoal). Com isso, obteve-se informações 

sobre a precipitação média mensal e anual referentes a área da bacia. 

Com informações quanto a latitude, longitude e altitude dos postos e 

introduzindo-os no programa computacional CRIATEMP dos USUAIS (OLIVEIRA & 

SALES, comunicação pessoal), foram feitas as estimativas da temperatura média mensal, em 

graus Celsius (°C), da série histórica em estudo. 

Para a obtenção dos dados para o balanço hídrico da bacia, utilizou-se o método 

de Thornthwaite & Mather (1955) através do programa BHVMED/USUAIS, elaborado por 
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Oliveira & Sales (comunicação pessoal). E, a partir da precipitação e temperatura, obteve-se 

os dados da evapotranspiração potencial (ETP), evapotranspiração real (ETR), excedente 

hídrico (EXC) e o déficit hídrico (DEF) da região dos postos. 

No que confere a classificação climática, esta visa caracterizar em uma grande 

área, as zonas que contem semelhanças climáticas. Existem várias classificações climáticas 

baseadas em diferentes critérios. Thornthwaite (1948) e Thornthwaite & Mather (1955) 

classificaram o clima utilizando uma escala de índices climáticos com base no balanço hídrico 

climatológico (BHC) comparando a evapotranspiração potencial (ETP) com a precipitação. 

Utiliza-se também o índice hídrico, índice de aridez e índice de umidade, calculados com base 

no balanço hídrico (ANDRADE Jr et al, 2004).  O balanço hídrico é o parâmetro responsável 

pelo cálculo da diferença entre a entrada e a saída de água no solo e pela definição do excesso 

ou deficiência hídrica na bacia (BELTRAME, 1994). 

Considerando o Índice de Umidade, Thornthwaite definiu os tipos de clima. E, 

com o Índice de Aridez e o Índice Hídrico classificou os subtipos. 

 

3.4.3.1- Determinação do Índice Climático  

 

Considerando os dados do balanço hídrico é possível obter os índices climáticos: 

Índice de Umidade (Iu), índice de Aridez (Ia), índice Efetivo de Umidade (Im) além do Índice 

de Aridez (Ia (UNEP)).  

O Índice de Aridez (Ia) proposto pelo UNEP é um critério usado para definir as 

áreas no mundo que são susceptíveis à desertificação. Ele é obtido pela relação entre a 

precipitação anual e evapotranspiração potencial anual (P/ETP) e seu resultado pode variar 

entre os intervalos de hiper-árido (< 0,05) a subúmido seco (> 0,65) (PINHEIRO, 2011).  

Considera-se que as áreas propícias à desertificação são aquelas que apresentam 

índice de aridez abaixo de 0,65 (quadro 04).  

 

Quadro 04- Índices de Aridez (Ia) para os Diferentes Tipos Climáticos. 

  Intervalos do Índice de Aridez Tipo de clima 
< 0,05 Hiper-árido 
0,05 – 0,20 Árido 
0,21 – 0,50 Semiárido 
0,51 – 0,65 Subúmido seco 
> 0, 65 Subúmido e úmido 
Fonte: UNEP (1991). 
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O índice de Umidade (Iu) e o índice de Aridez (Ia) são calculados, 

respectivamente, pelas fórmulas:  

 

Iu = (EXC/ETP) x 100 

e 

Ia = (DEF/ETP) x 100 

 

Através do cálculo dos índices de Aridez e de Umidade é gerado o Índice Efetivo 

de Umidade (Im) através da fórmula: 

  

Im = (Iu – 0,6 Ia) 

 

Onde: 

Im é o Índice Efetivo de Umidade; Iu é o Índice de Umidade; Ia é o Índice de 

Aridez; EXC é o Excedente Hídrico; DEF é o Déficit Hídrico e ETP é a Evapotranspiração 

Potencial. 

Ressalta-se que o Im é utilizado para determinar o clima local. Em geral, 

consideram-se dois grandes grupos de clima: os úmidos (Im > 0) e os secos (Im < 0), 

apresentando vários tipos climáticos conforme os intervalos (PINHEIRO, 2011). 

Para o cálculo do Índice de Aridez (Ia), do Índice de Umidade (Iu), do Índice 

Efetivo de Umidade (Im) e do número de meses secos, teve-se como auxilio o recurso 

computacional BHVMED/USUAIS, de Oliveira & Sales (comunicação pessoal) com base no 

método de Thornthwaite e Mather (1955). 

O critério de classificação climática de Thornthwaite & Mather (1955) é um 

pouco diferente se comparado com a de Thornthwaite (1948), pois o primeiro utiliza escalas 

diferentes de Aridez e Semiaridez. Com isso, a classificação climática bem como a 

espacialização do clima semiárido do Piauí variou conforme os cenários pluviométricos e os 

critérios utilizados por cada um conforme a tabela 04 (ANDRADE Jr et al, 2004). 
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 Tabela 04- Tipos Climáticos Conforme Thornthwaite (1948) 
                e  Thornthwaite & Mather (1955), com Base no Índice de Umidade. 

 
  Fonte: Andrade Jr et al, 2004. 
 

3.4.3.2-Determinação do Índice de Severidade do Clima (IC) 

 

O balanço hídrico é a representação das informações dos índices climáticos 

realmente importantes num ambiente semiárido. Por isso, considerou-se, acima de tudo, o 

índice efetivo de umidade (Im) e número de meses secos (Ms), sendo que o produto dessa 

relação é utilizado na fórmula descritiva. 

Tendo como base o índice climático obtido com o cálculo do balanço hídrico, o 

produto da relação entre o Índice Efetivo de Umidade (Im) e o número de meses secos 

resultaram no que se determinou chamar de Índice de Severidade do Clima da bacia. Este é o 

índice que irá compor a fórmula descritiva final, sendo ele importante no levantamento de 

informações pois é uma adaptação da fórmula descritiva para o estudo climático da região 

semiárida. 

De posse dos dados de Im e número de Ms das séries histórica dos postos da 

bacia, foi calculado o Índice de Severidade do Clima (IC) a fim de contribuir na compreensão 

em termos da dinâmica climática e sua relação com os outros elementos da parte semiárida 

que compreende a bacia. Em seguida, os resultados obtidos foram especializados para melhor 

compreensão.  

Os dados foram plotados no programa surfer 10 onde foram geradas imagens 

JPEG. Essas imagens foram transferidas para o programa Arcgis 10.1, georreferenciadas e 

adicionadas ao mapa base da bacia. Logo após, as imagens foram vetorizadas e os arquivos 

foram convertidos em imagens rasters. Em seguida, efetuou-se a sobreposição dessas imagens 
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e feita a álgebra de mapas. Com esse procedimento as imagens com os dados de Im e Ms 

foram cruzadas, resultando, portanto, numa única imagem apresentando o Índice de 

Severidade do Clima da bacia. 

 

3.4.4-Erosividade da Chuva (R) 

 

A água da chuva provoca a erosão do solo a partir do impacto das gotas no solo e 

pela intensidade com que ela acontece. Sendo este o fator mais importante, quanto maior for a 

intensidade da chuva maior será a perda de solo por erosão. Também está associado a este, a 

frequência com que ela ocorre, portanto, se ela aparece em intervalos pequenos de tempo, 

mesmo não sendo de maneira intensa, a tendência é acumular água e aumentar o teor das 

enxurradas (BERTONI e LOMBARD NETO, 2012). 

Em intervalos maiores de tempo, não há como acumular água e, 

consequentemente, a possibilidade de haver enxurradas é mínima. Entretanto, é importante 

considerar que características morfológicas, pedológicas, geológicas e da vegetação da área 

também irão determinar o grau de erosão provocada pela água da chuva (BERTONI e 

LOMBARD NETO, 2012). 

 A Erosividade da chuva (R) é estimada em geral pelo produto da energia cinética 

total e pela intensidade da chuva máxima em trinta minutos proposta por Wischemeir & 

Smith (1958) in Soriano, Clarke & Catella (2001). O fator Erosividade da chuva (R) é um 

índice numérico que expressa a capacidade da chuva esperada, em uma certa localidade, de 

causar erosão em área desprovida de vegetação, ou seja, sem proteção.  

Esse produto mensura a interação do processo de transporte das partículas do solo 

que ocorre entre a enxurrada e a erosão por impacto, salpico e turbulência. No entanto, não 

havendo registros da intensidade máxima da chuva, o índice de Erosividade da chuva (R) é 

estabelecido através de correlações totais da precipitação com a perda de solo. Essa perda é 

calculada através da seguinte equação:  

 

E = 6,886 (r2/p)0,85 

 

Onde, E= a média mensal do índice de erosão dada em t/ha.mm/h; r= é a 

precipitação média mensal; e p= precipitação média anual, ambos são dadas em mm.  
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Essa equação foi proposta por Lombardi Neto (1977) in Soriano, Clarke & Catella 

(op. cit.) que também é utilizada por Beltrame (1994), Carvalho (2004), Pedro & Lorandi 

(2004) e Almeida et. al. (2009). Este método é apontado por diversos autores como mais 

viável e prático na avaliação da Erosividade da chuva, em função da grande disponibilidade 

de acesso aos dados pluviométricos. 

Para obtenção do índice de Erosividade usaram-se os dados alcançados através do 

cálculo do balanço hídrico e o uso de programas específicos para a aquisição do índice em 

questão de maneira mais rápida para o estudo da bacia.  

A partir das informações sobre precipitação média mensal e anual e os valores de 

temperatura média mensal obtidos dos postos, bem como, utilizando o método de Lombardi 

Neto e Moldenhauer (1980) cujo programa computacional EROSIV dos USUAIS 

(OLIVEIRA & SALES, comunicação pessoal) o tem como base, foi obtido o grau de 

Erosividade da Chuva (R) para a bacia do rio São Nicolau. Este leva em consideração os 

dados de maior e menor precipitação média anual das estações pluviométricas próximas a 

bacia. 

 

3.4.5-Análise da Erodibilidade dos Solos (K) 

 

Cada tipo de solo tem a capacidade diferenciada de erodir-se independente da 

intensidade e duração da chuva, da declividade, da cobertura vegetal ou mesmo das formas de 

uso. Isso acontece devido às características próprias do solo (BERTONI E LOMBARDI 

NETO, 2012).  

Lombardi Neto e Bertoni (1975) concluíram em estudos realizados que os solos 

com B textural apresentam maior suscetibilidade a erosão, tanto nos horizontes superficiais 

quanto nos de subsuperficie, que os solos com B latossólico.  

Erodibilidade diz respeito a capacidade que o solo tem em erodir, ou seja, é a sua 

vulnerabilidade ou suscetibilidade à erosão. Apresentando-se o solo com alta Erodibilidade 

significa dizer que ele tende a sofrer mais erosão. Ao contrário, quando apresentar baixa 

Erodibilidade, o solo apresentará baixa suscetibilidade à erosão, segundo Bertoni e Lombardi 

Neto (2012). 

Contudo, as características próprias do solo não descartam a probabilidade dos 

aspectos externos a ele influenciar ainda mais na erosão do mesmo. Com isso, é importante 

verificar que a Erodibilidade do solo pode estar também relacionada às outras características 
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do ambiente, por exemplo, a declividade da região e o regime de chuvas. Também é 

pertinente considerar as formas de uso, o manejo e tratamento do solo, pois, a má utilização e 

manejo do mesmo podem significar perdas maiores de solo pela erosão o que pode trazer 

consequências gravíssimas ao meio ambiente como um todo.  

O cálculo de Erodibilidade (K) da bacia do São Nicolau foi feita com base na 

classificação de solos de Jacomine (1986) para o Estado do Piauí.  

Primeiramente, foram identificadas 16 associações de solos na bacia do rio São 

Nicolau pelas quais foram abstraídos os tipos de solos presentes em cada uma delas e 

analisados os perfis separadamente. A nomenclatura foi substituída pela nova classificação de 

solo da EMBRAPA. O resultado para cada associação de solo é a média ponderada dada a 

partir da Erodibilidade média de cada perfil de solo e de sua porcentagem de ocorrência na 

associação analisada.  

Posteriormente, com base nas porcentagens de areia grossa, areia fina, silte e 

argila obtidas a partir na análise física de cada associação de solo realizada por Jacomine, 

estas foram introduzidas no programa computacional ERODIB/USUAIS de Oliveira & Sales 

(comunicação pessoal) o qual se utiliza da equação de Romkens et al (1997), obtendo-se o 

grau de Erodibilidade de cada associação e posteriormente para cada setor da bacia.  

Com a determinação dos valores, usou-se como referência os intervalos e índices 

apresentados no quadro 05 a fim de atribuir as classes de Erodibilidade presentes na bacia. 

 

                   Quadro 05- Intervalos de K Com os Respectivos Índices e Classes. 

Categoria Índice de K Erodibilidade (K) 

1 0,006 a 0,013 Muito Baixa 

2 0,014 a 0,021 Baixa 
3 0,022 a 0,029 Média 
4 0,030 a 0,037 Alta 
5 0,038 a 0,044 Muito Alta 

                 Fonte: Romkens et. al. (1986); Shirazi et. al. (1984); Romkens et. al.(1997). 

 

 Os tipos de solo e o grau de Erodibilidade de cada um foram espacializados 

utilizando-se do programa Arcgis 10.1 e o mapa de solo do Estado do Piauí no formato TIFF 

o qual foi georreferenciado e plotado ao mapa base da bacia. Depois se criou polígonos 

conforme os limites das associações de solos encontrados nos limites da bacia. 
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3.4.6-Densidade da Drenagem 

 

Este índice é expresso pela relação entre o comprimento total dos cursos d’água e 

a área total da bacia.  O parâmetro em questão serve para indicar o grau de desenvolvimento 

de um sistema de drenagem. O estudo desse sistema traz informações consideráveis na análise 

da bacia, pois permite dizer a velocidade com que a água a deixa (VILLELA, 1975). 

  

 

 

 Pode-se afirmar que este índice varia de 0,5 km/km2 para bacias com drenagem 

pobre, até 3,5 ou mais para bacias bem drenadas, segundo Villela (1975).  

Beltrame (1994) mostra a classificação dos valores de densidade e o índice 

atribuído a cada um expostos no quadro 06. Ela baseou-se nos trabalhos de Villela e Mattos 

(1975) e em dados do Atlas de Santa Catarina (GAPLAN, 1986) para a elaboração do mesmo. 

Nessa classificação quanto aos valores de densidade de drenagem, indica que quanto maior o 

valor, maior será o fluxo de água. 

 

Quadro 06- Classificação dos Valores de Densidade de Drenagem e Simbologia Respectiva. 

VALORES DA DD (km/km 2) CLASSIFICAÇÃO SIMBOLO 

<0,50 

De 0,50 a 2,00 

De 2,01 a 3,50 

>3,50 

Baixa 

Média 

Alta 

Muito alta 

DD1 

DD2 

DD3 

DD4 

    Fonte: Beltrame, 1994. 

 

Para o cálculo da Densidade de Drenagem da bacia do rio São Nicolau foi usado 

os shapes de drenagem do Piauí os quais foram inseridos no software Arcgis 10.1. Calculou-

se o comprimento dos canais fluviais a partir da ferramenta calculate geometry, em seguida, 

estabeleceu-se a área com a respectiva densidade de cada um dos setores da bacia. Foi 

determinado a densidade de drenagem da bacia também de forma manual com auxílio da 

equação acima citada para efeito de comprovação dos números apresentados.  
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3.4.7- Declividade Média e Características do Relevo   

 

Considerando a caracterização do relevo de uma bacia, é importante perceber que 

este parâmetro possui grande influência sobre os fatores meteorológicos em função da altitude 

e, hidrológicos, pois, a velocidade do escoamento superficial depende da declividade do 

terreno (VILLELA, 1975). 

    A magnitude dos picos de enchente, segundo Villela (1975), e a maior ou 

menor oportunidade de infiltração e suscetibilidade para erosão dos solos dependem da 

rapidez com que ocorre o escoamento sobre o terreno. O mais adequado método de se calcular 

a declividade é o das quadriculas associada a um vetor.  

A Declividade Média servirá para caracterizar o relevo dos setores da bacia 

hidrográfica. Logo, quanto mais elevado o valor desse parâmetro maior deve ser a energia 

potencial e cinética do escoamento no setor, estando diretamente associado aos processos 

erosivos. A partir desse levantamento é possível enquadrar os setores da bacia em classes de 

declividade.  

Beltrame (1994) utiliza-se da seguinte expressão para determinar a Declividade 

Media dos setores da bacia: 

DM= L.C.N x E 

A 

Onde:  

DM é a declividade media 

L.C.N é a Longitude das Curvas de Nível por setor  

E é a equidistância entre as curvas de nível e  

A é a área do setor. 

Foi determinada a declividade usando o software Arcgis 10.1 no qual se calculou 

a área das classes de declividade gerando a imagem TIN. O cálculo foi realizado utilizando a 

ferramenta calculate geometry. Este parâmetro foi obtido pelo uso de imagens SRTM SB-24-

Y-A, SB-23-X-C, SB-23-Z-D disponibilizadas no site Brasil em relevos/Embrapa. Para o 

mapa da Declividade do Terreno também se prestou do programa Arcgis 10.1 sobre o Modelo 

Digital do Terreno (MDT).  

Para a área em estudo, foram classificados os resultados de acordo com Beltrame 

(1994) assim como o índice DM dispostos no quadro 07.  
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Quadro 07- Classes de Relevo e Índices para o Parâmetro DM. 

Declividade Média Relevo Índice 

Até 8% Suave ondulado DM1 

9 a 20% Ondulado DM2 

21 a 45% Forte ondulado DM3 

Acima de 45% Montanhoso DM4 

Fonte: Beltrame,1994. 

 

Foi calculada também a amplitude altimétrica da bacia onde utilizou-se a seguinte 

fórmula: Hm= p1-p2 a qual corresponde à diferença altimétrica entre a altitude da 

desembocadura (ponto baixo -p2) e a altitude do ponto mais alto situado na bacia (ponto alto- 

p1), utilizando-se do software Global Mapper. Com isso foi possível traçar o perfil 

longitudinal da bacia. 

As adaptações realizadas para o estudo em questão na fórmula descritiva final, 

foram condições especificas para obtenção dos índices determinados na análise de cada 

parâmetro do DFC. Com isso, a partir dessas mudanças na metodologia, a fórmula está 

organizada da seguinte forma:  

 

EFC =(ICV) + (IC) + (R) + (K) + (DD) + (DM) 

 

3.5- Formas de Uso e Cobertura do Solo 

 

A coleta de informações a respeito do uso e cobertura do solo é item fundamental 

na compreensão de padrões de organização espacial da área da bacia hidrográfica do rio São 

Nicolau, sendo necessária a atualização constante dos registros de uso dos solos.  

Tendo como base a necessidade de estudos integrados visando análise e 

diagnóstico mais preciso com maior número de informações possíveis da área de estudo faz-

se necessário trabalhar também os aspectos relacionados ao uso e ocupação. Assim, é 

plausível visualizar com mais clareza os processos degradacionais e os motivos que 

levam/levaram o ambiente a sofrer prováveis alterações graves. Para tanto, foram levantados 

dados socioeconômicos e as formas de uso e cobertura da terra com base em imagens de 

satélites, visitas de campo e dados do censo do IBGE (2010). 

Esse procedimento permite juntamente com os outros elementos analisados, 

verificar que formas de uso da terra explicam os problemas encontrados. Com isso, foi 
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construído o mapa de uso e cobertura da bacia por meio de imagens Landsat 5 TM e uso do 

software Arcgis 10.1. Também se levou em consideração o procedimento e a classificação 

apresentada no Manual de Uso da Terra do IBGE (2006) e no qual  

“Entende-se por levantamento o conjunto de operações necessárias à elaboração de 
uma pesquisa temática que pode ser sintetizada através de mapas. O Levantamento 
do Uso e da Cobertura da Terra indica a distribuição geográfica da tipologia de uso, 
identificada através de padrões homogêneos da cobertura terrestre. Envolve 
pesquisas de escritório e de campo, voltadas para a interpretação, análise e registro 
de observações da paisagem, concernentes aos tipos de uso e cobertura da terra, 
visando a sua classificação e espacialização através de cartas” (IBGE, 2006 p.20). 

 
Esse tipo de levantamento admite análises e mapeamentos que são de grande 

utilidade para o conhecimento atualizado das formas de uso e ocupação do espaço.  

Constituindo uma ferramenta essencial para a construção de um planejamento eficaz que 

envolve também a tomada de decisão. Nisso, o número de informações depende da escala 

adotada a qual é determinada conforme a intenção do trabalho e o tamanho da área a ser 

mapeada. Nesse sentido, 

“Mapeamentos de reconhecimento variam de acordo com a intensidade dos 
trabalhos (escalas entre 1:50.000 e 1:750.000), polivalentes na sua essência, atendem 
à ampla faixa de objetivos, perpassando pelos planejamentos regionais, de bacias 
hidrográficas, nacional e estadual” (IBGE, 2006 p. 22). 

 
É importante considerar, de acordo com IBGE (2006), que é quase impossível o 

mapeamento da cobertura da terra ser feito em toda sua diversidade e complexidade.  

Entretanto, a unidade de mapeamento deverá fornecer, ao usuário uma representação aceitável 

da realidade. 

O Manual de uso da terra do IBGE (2006) apresenta três níveis hierárquicos que 

podem se desdobrar para níveis de detalhamento menores conforme a escala de trabalho. São 

eles: 

1- Áreas antrópicas  

 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. 

2- Áreas de vegetação natural compreendendo um conjunto de estruturas florestal e 

campestre, abrangendo florestas e campos originais (primários). 
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3- Água 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. 

Dessa forma, levando em consideração a escala do mapa que foi utilizada para a 

bacia hidrográfica do rio São Nicolau e a classificação do IBGE em três níveis de abstração, 

estabeleceram-se a partir das classes de nível I, àquelas a serem identificadas no mapa de uso 

e cobertura do solo da referida bacia: 

 

Quadro 08- Classificação do IBGE (2006) e Adaptações para a BH de São Nicolau- PI. 

              NÍVEL I (IBGE)                               CLASSES PARA A BH DE SÃO NICOLAU 

                 

1- Áreas antrópicas não agrícolas                    Solo exposto/ área urbana  

 

2- Áreas antrópicas agrícolas                           Área agrícola;  

                                                        Pastagem/ Vegetação herbácea. 

 
3- Áreas de vegetação natural            Caatinga;  

                                                                   Cerrado/cerradão.  

 

4- Água                                              Rede hidrográfica 

 

   Fonte: Cristiane Santiago (org.). 

 

Com isso, e por meio da visita de campo foi realizada a classificação 

supervisionada da área e gerado o mapa. 
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4- CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO SÃO NICOLAU-PI 

 

4.1- Setorização da Bacia  

 

É importante a divisão da bacia em setores menores para que se possa definir qual 

deles apresenta maior risco de degradação passando este a ter maior prioridade nas tomadas 

de decisão que visam o planejamento ambiental e conservacionista (BELTRAME, 1994). 

Realizou-se a setorização da bacia de São Nicolau objetivando melhor 

aprofundamento das análises do ambiente. Optou-se por dividi-la em setores denominados A, 

B e C a partir da hipsometria, da análise do perfil longitudinal e dos limites hidrológicos da 

área (MAPA 02). Nisso, é possível observar características bem distintas nos diferentes 

setores da mesma. 

O setor A tem como limites altimétricos os valores de 850m a 406m e totaliza 

uma área de 3.306,46 km2; o setor B está situado entre os limites de 406m a 228m 

correspondendo cerca de 1.660, 17 km2; e, o setor C se encontra entre as cotas altimétricas de 

228m a 50m totalizando 423,17 km2. Os setores apresentam em sua gênese a formação Serra 

Grande, Pimenteiras, formação Cabeças, Poti e Longá. A geologia diversificada dá origem a 

solos como: Latossolos, Argissolos e Neossolos litólicos predominantes nesse ambiente. Estes 

solos sustentam tanto a vegetação da caatinga como do cerrado, além de haver vegetação 

predominante de áreas de transição. 

A hidrografia apresenta-se dominantemente perene somente a partir do setor C, 

referente aos cursos d’água com nascentes localizadas nesse setor. Estas e outras 

características serão esplanadas mais detalhadamente a seguir. 
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 Mapa 02- Setorização da Bacia Hidrográfica do Rio São Nicolau- PI. 
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4.2- Aspecto Ambiental da Bacia  

 

4.2.1- Características Geológicas 

 

A área do Piauí que compreende as terras secas, denominação dada por Aquino 

(2002) às regiões áridas, semiáridas e sub-úmidas secas, estão assentadas sobre duas grandes 

unidades geológicas: bacia sedimentar do Maranhão-Piauí que compreende 84% da área 

sedimentar do Estado, e o embasamento cristalino o qual pertence ao núcleo nordestino de 

escudos brasileiros datados do período pré - cambriano. Essa unidade ocupa cerca de 16% do 

espaço geográfico piauiense.  

Com base no mapa de geologia do Estado do Piauí da CPRM (2006), a bacia do 

rio São Nicolau inserida na Bacia Sedimentar do Parnaíba constitui em sua geologia 

Depósitos Colúvio – Eluviais do Período Tércio-Quartenário da Era Cenozoica (setor B) 

formado por sedimentos arenosos, areno-argilosos e conglomeráticos (Figura 03).  

 

Figura 03- Depósitos de Sedimentos Arenosos Localizado no Setor B Município de São Miguel do 

Tapuio. 

 

 

 

 

 

 

       

 

                        

       

Fonte: Cristiane Santiago, 2014. 

Também está presente na bacia vestígios da Formação Sardinha (setor C) em 

pequena porção, com presença de basaltos e diabasios do Período Cretáceo da Era Mesozoica 

como mostra a Figura 04 (BRASIL/CPRM, 2006b). 
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Figura 04- Depósito de Basalto da Formação Sardinha Localizado no Setor C em Santa Cruz dos Milagres.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cristiane Santiago, 2014. 

 

A Formação Poti (setor C) composta de arenitos, folhelhos e siltitos com 

depósitos formados em ambiente deltaico e litorâneo é do Período Carbonífero da Era 

Paleozóica. Há também a Formação Longá (setor B e C) que se constitui de folhelhos e 

siltitos, cuja formação está associada a ambientes de sedimentação marinho raso, do Período 

Devoniano, da Era Paleozóica.  

A Formação Cabeças (setor A e B) constitui-se de arenitos e siltitos depositados 

em ambientes fluviais, estuário e marinho raso (Figura 05), também é do mesmo período que 

o da Formação Longá, assim como, a Formação Pimenteiras (setor A e B) apresentando 

folhelhos, siltitos, presença de arenitos em ambiente de sedimentação marinho raso 

(BRASIL/CPRM, 2006b).  

Já a Formação Serra Grande, a qual predomina em quase toda a área que 

compreende o setor A, possui conglomerados, arenitos e intercalações de siltitos e folhelhos 

formados em ambiente fluvial entrelaçado, marinho raso e glacial. Essa se formou no 

Paleozóico/Siluriano (Figura 06).   
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    Fonte: Cristiane Santiago, 2014.                 Fonte: Cristiane Santiago, 2014. 
 

Essa caracterização geológica da área pode ser simplificada no mapa 03 onde se 

vê a predominância da Formação Serra Grande, parte da Formação Cabeças e Pimenteiras no 

setor A. Esta última também está presente no setor B juntamente com Formação Cabeças, 

Formação Longá e Depósitos Colúvio-Aluviais. A formação Longá se estende ao setor C e 

junto com ela se sobressai a Formação Poti e Sardinha. 

A bacia do rio São Nicolau é ainda privilegiada com presença de 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 pela região é comum visto que o acesso a água a poucas profundidades é de grande 

facilidade devido a base sedimentar que prevalece em grande parte da bacia. Próximo a 

comunidade Mendes (setor A) existem poços jorrantes que ajudam a manter os afluentes 

próximos a essa localidade da bacia. 

Figura 06- Afloramentos Provenientes da Formação Serra 
Grande no Setor A - Assunção do Piauí 

Figura 05- Vestígios da Formação 
Cabeças. Setor A município de Assunção 
do Piauí  



68 

 Mapa 03- Aspectos Geológicos da BH de São Nicolau-PI. 
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4.2.2- Características Geomorfológicas 

  

A área da bacia em análise situa-se, em parte, na região do planalto oriental da 

bacia do Maranhão-Piauí a qual ocupa cerca de 19,3% das terras secas do Piauí. Sua estrutura 

geológica dá base a um relevo caracterizado pela ausência de grandes elevações, predomínio 

de chapadões, com formas tabulares de modestas altitudes (AQUINO, 2002), sendo 

entrecortados pela drenagem (Figura 07). 

 
 Figura 07- Geomorfologia Destacando as Áreas de Chapadões da Bacia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                Fonte: Adaptado de Google Earth, 2012. 
 

Estão presentes nos setores A e B, segundo Radambrasil (1973): superfícies 

tabulares estruturais submetidas a processo de pedimentação, com chapadas geralmente 

areníticas, cuestiformes ou não, limitadas por festonados localmente dissimulados por 

pedimentos.  

Nestes setores ainda predominam: dissecado em cristas com controle estrutural. E 

tipo de dissecação em áreas pedimentadas, onde o escoamento concentrado ressalta detalhes 

da estrutura; 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 setor B 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 setor C onde aparecem ainda resquícios de superfícies tabulares estruturais. 
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Além de dissecação em grupamento de mesas com relevos residuais tabulares isolados em 

superfícies aplainadas, forma mais evoluída do dissecado em mesas (RADAMBRASIL, 

1973). De modo geral, 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 08). 

 

Figura 08- Exemplo de Relevo Dissecado e Tabular na Região do Setor A. 

Fonte: Cristiane Santiago, 2014. 

Segundo Aguiar (2004), as formas de relevo compreendem, principalmente, 

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 09 e 10), 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 09- Chapadas Altas com Relevo Acima de 400m 

no Setor A com Encostas Bastante Verticalizadas. 
Figura 10- Chapadas Altas e Vista da Planície Fluvial 
do Rio São Nicolau no Setor A. 

Fonte: Juscelino Reis, 2012.                                                      Fonte: Juscelino Reis, 2012. 
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4.2.3- Características Pedológicas  

 

De acordo com Piauí (2010), os Latossolos são predominantes dentro do território 

piauiense, distribuídos em diferentes altimetrias, climas e coberturas vegetais, servindo de 

suporte para o cerrado, a caatinga e outras formações.  

Destaca-se na área o Neossolo Litólico, Neossolo Regolítico, Plintossolo, 

Neossolo Quartzarênico, Latossolo Amarelo distribuídos nos limites da bacia de São Nicolau. 

Então, com base na classificação de solos da EMBRAPA para os municípios do Estado do 

Piauí e no mapa de solos da bacia de são Nicolau, é possível que o tipo de solo apresentado na 

Figura 11 seja do tipo Neossolo Litólico, predominante no setor B da bacia.  

 

Figura 11- Possível Tipo de Neossolo Litólico Presente no Setor B em São Miguel do Tapuio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cristiane Santiago, 2014. 

De modo específico, os solos da região apresentam características pouco distintas. 

São provenientes da alteração de arenitos, siltitos, folhelhos, lateritos e calcários. No setor A, 

segundo Barros (2006), há presença de Latossolo Amarelo associado a Neossolos Litólicos e 

Neossolos Quartzarênico. Assim também no setor B, além da presença de Latossolos, 

Argissolos, Plintossolo e Neossolos Regolítico neste e no setor C.  

Conforme a classificação de solos de Jacomine (1986) para o Piauí, adaptando-a a 

denominação da EMBRAPA (1999) e considerando a caracterização acima, se percebe a 

predominância dos Neossolos Litólicos, dos Latossolos Amarelos e de Neossolos 

Quartzarênico nas associações por toda a área de estudo, ficando assim distribuídos os tipos 

de solo por setor (Quadro 09). 
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   Quadro 09- Associações de Solos da Bacia por Setor. 

Solos presentes no 
setor A 

Solos presentes no 
setor B 

Solos presentes no 
setor C 

Neossolo Litólico Latossolo Amarelo Neossolo Litólico  
Latossolo Amarelo Neossolo Litólico            Argissolos 
Neossolo Quartzarênico 
  

Neossolo Quartzarênico  Plintossolo 
Argissolos 

   Fonte: Cristiane Santiago (org.) 

 

4.2.4- Características Climáticas 

 

O clima é um dos elementos que mais influência 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.  

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).  

Piauí (2010) afirma que, segundo a classificação climática de koppen, o Estado do 

Piauí, por conta da sua localização entre o Nordeste (semiárido) e o Meio-norte (úmido), 

apresenta os seguintes tipos de clima: 

 Aw'- quente e úmido, com chuvas de verão/outono no centro-norte do Estado, 

sob influência dos deslocamentos sazonais da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Os 

meses de fev/mar/abril formam o trimestre mais chuvoso e ago/set/out o mais seco. As 

precipitações variam de 1.000 mm a 1.800 mm; 

 Aw- quente e úmido com chuvas de verão, ocorrendo geralmente no centro-sul 

e sudoeste do Estado, sob influência da massa Equatorial Continental (mEC), responsável 

pela ocorrência de uma grande concentração de precipitações e, da Zona de Convergência do 

Atlântico Sul (ZCAS). A estação chuvosa ocorre de novembro a março, com os meses 
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dez/jan/fev sendo o trimestre mais chuvoso e jun/jul/ago o mais seco. As precipitações 

pluviométricas variam de 1.000 mm a 1.400mm; 

 E por último, o BSh, semiárido, caracterizado por ter uma curta estação 

chuvosa no verão responsável pelos efeitos das secas, consequências da diminuição das 

precipitações associadas às instabilidades da massa Equatorial Continental (mEC) bem como 

do aumento da duração do período seco, no leste e sudeste do Estado. A estação chuvosa 

ocorre de dezembro a abril. E o trimestre mais chuvoso é Jan/fev/mar com os meses de 

jul/ago/set, os mais secos. As precipitações variam de 400 mm a 1.000 mm nessa região. 

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). 

O clima predominante na região é semiárido quente, com 6 a 8 meses secos e 

temperatura média maior que 18 °C durante todos os meses do ano, segundo Brasil (2006a). 

 

4.2.4.1- Especificação do Clima na Bacia do Rio São Nicolau-PI 

 

Considerando as características climáticas segundo os dados climatológicos dos 

Municípios inseridos na bacia e dados obtidos de postos pluviométricos da área, verificaram-

se os seguintes aspectos:  

Assunção do Piauí (setor A) e Pimenteiras (setor B), respectivamente com altitude 

de 532m e 283m acima do nível do mar apresentam um clima com duração do período seco 

de sete a oito meses e temperatura média mínima de 18°C e da máxima de 36°C (CEPRO, 

2009).  

Com características semelhantes, São Miguel do Tapuio apresenta uma altitude de 

285m acima do nível do mar e possui clima Tropical alternadamente úmido e seco, com 

duração do período seco de seis meses e temperatura média das mínimas de 23°C e das 

máximas de 34°C estando este Município situado também no que corresponde os setores A, B 

e parte do setor C ao norte da bacia (CEPRO, 2009).  

Aroazes localizado no setor B ao sul tem altitude de 230m acima do nível do mar. 

Possui temperatura média das mínimas de 24°C e das máximas de 36°C, com duração de 

período seco de seis meses. E, Santa Cruz dos Milagres, cidade localizada no setor B e, em 

grande parte, no setor C, apresenta altitude de 160m e temperatura média das mínimas de 25 
0C e das máximas de 350C, com predomínio de clima quente tropical. Período chuvoso de 5 a 
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6 meses predominando o clima seco o resto do ano. Os meses de Fevereiro, Março e Abril são 

os mais chuvosos da região. 

 A precipitação pluviométrica média da bacia referente a série histórica de 28 anos 

se insere nas Isoietas entre 599,5 a 1.190,4mm, Percebe-se com isso, maior período de 

incidência de chuvas no setor C da bacia o qual apresenta uma média de 948,9mm anuais. 

Também se destaca por ter uma variação térmica menor se comparado aos setores A e B. Já o 

setor B aparece com média de precipitação de 907,6mm. Enquanto que o setor A apresenta 

estiagem de 7 a 8 meses secos e possui média de precipitação de 813,22mm.   

 

4.2.5- Características Hidrológicas  

 

O Piauí constitui a maior parte da Bacia Hidrográfica do Parnaíba a qual abrange 

ainda os Estados do Ceará e Maranhão. Das sub-bacias presentes no Piauí destaca-se a do rio 

Poti. Este rio nasce no Ceará e corre para o leste adentrando o Piauí até desembocar no rio 

Parnaíba em Teresina.  

Dentre os principais afluentes que compõem a bacia do Poti destaca-se o rio São 

Nicolau, que como a maioria, tem sua nascente no semiárido. O rio São Nicolau drena no 

sentido leste - oeste até desembocar no rio Sambito.  

Nesse conjunto, os principais rios e riachos que ajudam a formar a bacia 

hidrográfica do São Nicolau tem-se: os riachos Bambuzeiro, São Miguel, Tamboril e Vitória, 

e também o rio Bambuzeiro, situados no setor A; o riacho dos Campos e o Serra Negra no 

setor B e C; e os riachos Maneta, Bastião, da Laje, da Tábua e Salitre localizados no setor C.  

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).  

Dessa forma, a utilização de poços tubulares na região é mais frequente. Os 

açudes são construções menos usadas devido as características geológicas do terreno não 

favorecerem esse tipo de construção. Ele demanda mais custos pois precisa empregar técnicas 

para evitar maior infiltração da água.  

Há também poços jorrantes na área da bacia, mais precisamente no setor B, eles 

foram perfurados para abastecimento da comunidade Mendes e adjacências. 
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4.2.5.1- Análise Morfométrica da Bacia  

 

 4.2.5.1.1- Hierarquia Fluvial 

 

Seguindo o critério introduzido por Robert E. Horton em 1945 e modificado por 

Arthur N. Strahler em 1952, os rios foram classificados, de modo que a ordem do rio principal 

mostre a extensão da ramificação da bacia. Os rios que formam a bacia possuem a seguinte 

classificação: 94 canais foram considerados de 1a ordem; 35 de 2a ordem, 11 de 3a ordem e, 1 

de 4a ordem mostrando a extensão da ramificação. Assim, a bacia estudada apresenta 

hierarquia de 4 a ordem como mostra a figura 12. 

 
                Figura 12: Hierarquia Fluvial da Bacia do Rio São Nicolau-PI 
  

 

 

Fonte: Cristiane Santiago, 2013.  

 

4.2.5.1.2- Área da Bacia e Comprimento do Rio Principal (L) 

 

Conforme apresentado no quadro 09, a bacia possui uma extensão de 5.389,8km2 

e perímetro igual a 369,618km. No cálculo do canal considerou-se o curso d’água principal 

com a maior distância entre a nascente e a foz. Nesse sentido, o rio São Nicolau possui um 

comprimento de 137,13km, sendo que cada quilômetro do canal drena cerca de 39,3 km de 

área aproximadamente. 
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4.2.5.1.3- Forma da Bacia  

 

Utilizou-se para este cálculo o método de Lee e Salle (1970) e a forma geométrica 

que melhor se apropriou do formato da bacia foi o Retângulo, portanto, sendo esta a forma da 

bacia estudada. Com essa informação é possível constatar que a bacia denota mais tempo para 

que toda sua água seja drenada para o rio principal em diferentes pontos, e, associando aos 

tipos de solo da área, com destaque para a presença de solos predominantemente arenosos, e o 

terreno basicamente de rocha sedimentar, esta bacia não é propicia a inundações e enchentes.   

Contudo, existem indícios de enchentes e inundações especialmente no setor C o 

qual compreende o baixo curso do rio. Nessa região está em fase de construção a barragem 

dos Milagres que, dentre outras funções, visa diminuir esses riscos na região bem como nas 

áreas a jusante. Nesse caso, levou-se em consideração a cidade de Teresina a qual sofre com 

alagamentos e enchentes devidos o grande volume de água que desce pelo rio Poti o qual o rio 

são Nicolau tem forte contribuição. A área de inundação da barragem possui 2.658ha de 

extensão. 

 

4.2.5.1.4- Densidade dos Rios 

 

Considerando a soma de 94 cursos d’água, a Densidade dos rios da bacia de São 

Nicolau foi de 0.017, significa dizer que existe menos de um canal por km2. Portanto, é uma 

região pobre em cursos d’água superficiais. A escassez hídrica é um problema nessa região, e 

esse dado veio a confirmar essa problemática. Nesse aspecto, a utilização de águas 

subterrâneas para consumo humano e animal é mais frequente, por conta dos aspectos 

hidrogeológicos da bacia. Há, portanto, maior número de poços do que açudes por conta da 

facilidade e rapidez em encontrar água no subsolo. 

 

3.2.5.1.5- Sinuosidade do Curso  

 

Quanto a sinuosidade e com base no método de Marcuzzo et al (2012), o resultado 

obtido do índice da bacia foi de 16,36 o que demonstrou ser um rio bastante retilíneo. Esse 

tipo mostra que os canais estão associados a um leito rochoso e resistente a atuação da água, 

entretanto, é importante ressaltar que a bacia em análise, encontra-se num terreno em grande 
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parte sedimentar. Nesse caso é importante associar esse dado ao relevo da mesma, que por 

seguir um constante declive para o oeste pode ter influenciado na disposição dos rios. 

Os extratos mergulham de forma gradativa para o interior da bacia sedimentar, com 

dessimetrias morfológicas condicionadas por estruturas monoclinais. Conforme se deslocam 

para o oeste, os caimentos topográficos são suaves, alterados na sua uniformidade por 

descontinuidades provocadas pela erosão ocorrida durante séculos, gerando, por vezes leitos 

hídricos com encostas escarpadas (IDEPI, 2009). 

Em resumo, os dados obtidos sobre a análise morfométrica foram expostos no 

quadro 10 para melhor compreensão das características morfométricas da bacia. 

 

          Quadro 10- Características Morfométrica da BH de São Nicolau-PI 

Características físicas Resultados 

Características Geométricas  

Área da bacia- A 5.389,8km 2 

Perímetro 369,618km 

Forma da bacia Retangular 

Densidade dos rios          0,017 

Características do relevo  

Hipsometria Max. 750m/Min.50m 

Amplitude altimétrica 700m 

Características da rede de drenagem  

Hierarquia fluvial Ordem 4 

Comprimento do rio principal - L 137.13km 

Sinuosidade do curso 16,36 

          Fonte: Cristiane Santiago, 2013. 
 

 

4.2.6- Características da 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 flora 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 13). 
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            Figura 13- Aspectos da Vegetação da Área. Caatinga Arbórea e Algumas Espécies de Cerrado, setor A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fonte: Cristiane Santiago, 2014.  

 

Constatou-se que no setor A há o predomínio da vegetação típica da caatinga 

como juremas, ramo de bezerra, marmeleiro, cactácea (figuras 14 e 15). 

 

Figuras 14 e 15- Jurema e Cactos, Exemplos de Vegetação Típica da Caatinga Observadas no Setor A. 

Fonte: Cristiane Santiago, 2014. 

 

Já no setor B a caatinga é intercalada com coqueirais, como das espécies babaçu 

(em grande quantidade), carnaúba, buriti, além da oiticica caracterizando a vegetação típica de 

transição entre caatinga e vegetação da Floresta Amazônica. À medida que segue em direção 

ao setor C percebe-se uma maior incidência de plantas típicas do cerrado e cerradão como o 

caju, embaúba, ipê, dentre outras. Mas, ainda se vê resquícios da vegetação caatinga (figura 

16 e 17).  
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  Fonte: Cristiane Santiago, 2014.                                        Fonte: Cristiane Santiago, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16- Cocais Identificando Vegetação Típica de 
Área de Transição no Setor B. 

Figura 17- Vegetação de Cerrado no Setor C.  
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5- DIAGNÓSTICO FÍSICO-CONSERVACIONISTA DA BACIA DO RIO SÃO 

NICOLAU-PI 

  

5.1- Índice de Cobertura Vegetal (ICV) 

 

Realizou-se a comparação da vegetação através de imagens do satélite Landsat 

5TM dos anos de 1989 e 2010 ambas na escala de 1:50.000 por conta da dificuldade em 

adquirir dados precisos sobre a vegetação original, como propôs Beltrame na análise desse 

parâmetro no DFC. 

Os resultados obtidos podem ser examinados nas tabelas 05 e 06 as quais 

expressam os valores de ICV para os anos de 1989 e 2010 juntamente com a média ponderada 

que irá compor a fórmula descritiva final. 

 

Tabela 05- Índice de Cobertura Vegetal (ICV) dos Setores da BH de São Nicolau em 1989. 

Classes de índice de 
Cobertura Vegetal  

Níveis  Setor A (Km²)  Setor B (Km²)  Setor C (Km²)  

Muito Alto  1  97,64 26,30 0,23 
Alto  2  402,97 266,31 222,66 
Médio  3  752,61 538,05 144,53 
Baixo  4  2.049,64 821,09 54,60 
Muito Baixo  5  2,07 4,90 0,35 
Média Ponderada                    3,43 3,30 2,59 
Índice para a Fórmula 
descritiva  

       ICV 3,43 ICV 3,30 ICV 2,59 

Fonte: Cristiane Santiago, 2014. 

 

Tabela 06: Índice de Cobertura Vegetal (ICV) dos Setores da BH de São Nicolau em 2010. 

Classes de índice de 
Cobertura Vegetal  

Níveis  Setor A (Km²)  Setor B (Km²)  Setor C (Km²)  

Muito Alto  1  0,26 12,97 2,66 
Alto  2  66,52 596,36 85,89 
Médio  3  1919,79 881,71 250,51 
Baixo  4  1314,45 155,83 83,08 
Muito Baixo  5  3,92 9,77 0,34 
Média Ponderada                    3,37 2,72 2,97 
Índice para a Fórmula 
descritiva  

         ICV 3,37 ICV 2,72 ICV 2,97 

Fonte: Cristiane Santiago, 2014. 

 

Verificando os dados expressos nas tabelas do Índice de Cobertura Vegetal (ICV) 

e a média ponderada obtida, evidencia-se que quanto MAIOR for o valor de ICV, MENOR 

será a densidade da vegetação e consequentemente, menor a proteção ao solo. 
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Com base nisso, a região que apresenta menor densidade de vegetação é o setor A 

com uma média de 3.37, enquanto que aquele com maior proteção do solo, ou seja, com 

menor nível de ICV, é o setor B. 

Observa-se que a classificação de nível de proteção Muito Alto referente ao ano 

de 1989 detém uma área de 124,17 km² da bacia. Esse mesmo nível no ano de 2010 diminuiu 

para uma espaço de 15,89 km², uma redução considerável, especialmente no setor A onde 

houve um decréscimo da cobertura vegetal em 97,38 km2 o que denota uma piora nas 

condições da proteção do solo.  

O nível de proteção denominado Alto no ano de 1989 era equivalente a 

891,94Km² da área da bacia. Já no ano de 2010, esse nível ICV caiu para 748,77 Km², 

evidenciando uma diminuição de 143,17km2 de área classificada como Alto nível de proteção. 

Outro fator que merece destaque são os níveis de proteção Média, que no ano de 

1989 compreendia 1435,19 Km², e em 2010 subiu para 3052,01 km². Um aumento de 1616,82 

km² de extensão de terras com cobertura vegetal Mediana. 

É possível verificar ainda uma redução do nível Baixo de proteção de 1400,45 

km² de extensão nos setores A e B, por outro lado, no setor C houve um aumento de 28,48 

km² de área com esse índice de proteção vegetal, provavelmente essa diminuição da 

vegetação deveu-se a atividade extrativista e o aumento da produção agrícola condicionada 

pelo desmatamento dessa região. Da mesma forma, há um aumento das áreas dos setores A e 

B com níveis de proteção classificadas como Muito Baixo saindo de 6,97 km² no ano de 1989 

para 13,69 km2 em 2010, significa que houve uma expansão das áreas cuja cobertura vegetal 

apresentava-se bastante abreviada nesses setores. 

 Os níveis pluviométricos da bacia denotam maior incidência de chuvas no setor B 

e principalmente no C. e, os índices de cobertura vegetal apontaram justamente para essas 

áreas como sendo as que apresentam ICV menores, ou seja, maior nível de proteção do solo. 

Em contrapartida, percebe-se uma diminuição da vegetação nesse intervalo de tempo, 

especificamente no setor A.  

Em síntese, houve uma redução considerável nos níveis do ICV alto dos setores A 

e C, e um aumento em todos os setores dos níveis de ICV médio. A redução de áreas com 

classes de ICV baixa tiveram uma diminuição nos setores A e B, consequentemente houve um 

aumento da cobertura vegetal nessa área da bacia, explicado pelo crescimento da produção 

agrícola na região em substituição a vegetação da caatinga.  
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Outra explicação para o aparente aumento da vegetação nessa área seria que, pela 

data da imagem, Agosto de 1989, já estaria sob influência do fenômeno característico da 

região semiárida no qual a vegetação perde suas folhas no objetivo de reter água, ou seja, já 

no período de estiagem. E no período de julho, as chuvas já cessaram, porém é possível 

verificar ainda uma vegetação densa, período das imagens em 2010. Contudo, a diferença 

entre os meses das imagens é relativamente pequena. 

O mapa 04 e 05 mostram o índice de cobertura vegetal (ICV) para a bacia 

hidrográfica de São Nicolau, respectivamente, nos anos de 1989 e 2010. 
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Mapa 04- Índice de cobertura vegetal (ICV) da BH de São Nicolau em 1989. 
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Mapa 05: Índice de cobertura vegetal (ICV) da BH de São Nicolau em 2010. 
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5.2- Balanço Hídrico 

 

Foram selecionados informações de 11 postos pluviométricos próximos a bacia, 

pertencentes ao banco de dados de responsabilidade da SUDENE. Deles foram extraídos os 

dados de precipitação das séries históricas anuais no intervalo entre 1963 a 1990 

compreendendo um período de 27 anos. Os postos selecionados e a localização deles estão 

relacionados na tabela 07 e ilustrados na figura 18. 

Tabela 07- Postos Pluviométricos Selecionados 

POSTO  LOCALIZAÇÃO ALTITUDE (m)  COORDENADAS 
S.J. DA SERRA S. João da Serra 120 5030’ e 41055’ 
SÃO VICENTE S. Miguel do Tapuio 220 5043’ e 41042’ 
S.C. DOS MILAGRES Aroazes 80 5049’ e 41058’ 
S. MIGUEL DO TAPUIO S. Miguel do Tapuio 440 5030’ e 41020’ 
DICO LEOPOLDINO S. Miguel do Tapuio 290 5051’ e 41023’ 
AROASES Aroazes  400 6007’ e 41047’ 
OITIS Pimenteiras  270 6022’ e 41037’ 
CURRALINHO Pimenteiras 420 6038’ e 41017’ 
VEREDÃO S. João do Piauí  320 8003’ e 42016’ 
SETE LAGOAS S. João do Piauí 380 8027’ e 41042’ 
BOA ESPERANÇA S. João do Piauí 250 8031’ e 42027’ 
Fonte: SUDENE, 1990. 

 

Figura 18- Local dos Postos na Área da Bacia. 

 
Fonte: Cristiane Santiago, 2013. 
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As informações de precipitação desses postos foram registradas no banco de 

dados do programa CRIACHUV/USUAIS desenvolvido por Oliveira & Sales (comunicação 

pessoal). Com isso obteve-se os dados de precipitação média mensal e anual correspondente à 

série histórica em análise os quais estão apresentados na tabela 08. 

 

Tabela 08- Precipitação Média Mensal entre os Anos de 1963 e 1990 

Precipitação média mensal (mm) 
POSTOS  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

anual 
S.J. da Serra 148.1 189.9 257.3 176.0 65.5    6.9    2.8    2.4    2.0   12.3   36.2   94.3 993,7 

São Vicente 111.9 147.6 207.3 214.5 50.0    9.3    5.3    1.4    4.8 12.8   31.8   74.4 894,6 

S.C. Milagres 179.1 174.9 309.6 242.0 90.5   19.5 9.9    3.1   19.0   38.6   70.6 33.6 1.190,4 

S. M. do Tapuio 120.4 137.5 207.9 189.5 43.7    9.1    2.6 1.1    3.2   10.5   39.8   64.1 829.4 

Dico Leopoldino 135.2 145.8 212.4 172.5 38.1   10.8 6.6 1.2 3.9 13.9 37.0 74.0 851,4 

Aroases 160.1 208.5 244.7 197.6 55.1   11.2    7.5    2.6   12.0   35.3   51.7 111.5 1.097,8 

Oitis 133.3 162.8 183.7 164.0 41.4   12.1    3.5    2.5    5.7   35.1   53.0 100.4  897,5 

Curralinho 122.1 147.7 242.3 199.2 46.6   10.6    5.8 0.8    5.4   19.9   55.1   95.1   950,6 

Veredão 133.8 143.0 156.4 106.6 12.0 2.5 3.0 0.1 5.0   23.4   50.1 104.7  740,6 

Sete Lagoas 79.6 97.7 145.4   88.0 12.0    3.1    2.3    0.2    4.5   22.7   50.3   93.7   599,5 

Boa Esperança 95.1 110.7 139.8   99.1 13.5    2.8    2.5    0.5    3.8   27.5   75.4   91.9   662,6 

Fonte: SUDENE, 1990. 
 

Observa-se que os postos onde se teve registros de níveis maiores de precipitação 

foram aqueles localizados nas regiões dos setores B e C, onde se observou junto as 

características ambientais serem os setores onde a vegetação predominante é a da zona de 

transição e do cerrado, sendo esta a região mais chuvosa da bacia.  

Os principais componentes do balanço hídrico para definir a disponibilidade 

hídrica são: a precipitação (P), a evapotranspiração real (ETR), a evapotranspiração potencial 

(ETP), armazenamento de água no solo (ARM), a deficiência hídrica (DEF) e o excedente 

hídrico (EXC) (PEREIRA et al., 2002). 

Dentre eles, entende-se que a evapotranspiração é o processo inverso da 

precipitação, pois é o resultado da perda de água evaporada do solo mais a transpiração das 

plantas. Nesse caso, quando a precipitação é maior que a evapotranspiração potencial 

(P>ETP) há um excedente hídrico (EXC). Quando a precipitação é menor que a 

evapotranspiração potencial (P<ETP) existe um déficit hídrico (DEF). E, quando a 

precipitação é igual à evapotranspiração potencial (P=ETP), a disponibilidade hídrica é 

equilibrada. 
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Estimou-se os valores de temperatura média mensal, em graus Celsius (°C), da 

série histórica em estudo. As temperaturas médias de cada posto estão apresentadas na tabela 

09.  

 

Tabela 09- Temperatura Média Mensal da Série Histórica dos Postos entre 1963 a 1990. 

Temperatura média mensal (0 C) 
POSTOS  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
S.J. da Serra 26.5   26.1   25.8 26.1 26.1   26.3   26.3   27.3   28.4   28.8   28.1   27.8 

São Vicente 26.6   25.9   25.5   25.7   25.8   25.9   26.1   27.0   27.7 28.7   28.1  28.1 

S.C. Milagres 26.3   26.1 25.9 26.3   26.1   26.5   26.6   27.5 28.9   28.9  28.4   27.3 

S. M. do Tapuio 26.0   24.5   25.2   24.3   24.5   24.6   26.0   24.9   25.2   26.7   28.6   26.9 

Dico Leopoldino 26.6 25.7   25.2 25.4   25.4   25.5   25.7   26.5   27.2   28.4   27.9   28.1 

Aroases 25.8   24.6     25.1   24.8   24.8   25.0   25.6   25.3 25.7   27.4   28.0   27.3 

Oitis 26.4   25.6   25.3   25.5   25.6   25.6   25.7   26.7   27.6   28.7 27.9   27.9 

Curralinho 25.8   24.8   24.6   24.6   24.6   24.5   24.6   25.2   26.2   27.7   27.3 27.3 

Veredão 25.6   24.9   25.2   25.3   25.6   25.4   25.3 26.6 27.9    28. 7 27.3 26.8 

Sete Lagoas 25.4   24.5   25.0   25.1   25.3   24.9   24.6   25.7   27.3   28.3   27.2   26.6 

Boa Esperança 25.7   25.0   25.9   25.7   26.2   25.9   26.4   27.5   29.0   29.0   28.1   26.1 

Fonte: Cristiane Santiago, 2013.  

 

Percebe-se, portanto que a variação de temperatura dentro dessa série histórica é 

muito pequena, inclusive entre os meses. A média aumenta um pouco mais entre os meses de 

setembro a dezembro. É importante lembrar que o período chuvoso nessa região, de modo 

geral dá-se início no mês de novembro a maio. 

A partir das totais pluviométricas e da temperatura foi possível calcular a ETP, a 

ETR, o EXC e o DEF, utilizando o método de Thornthwaite & Mather (1955) com auxílio do 

programa BHVMED/USUAIS, de Oliveira & Sales (comunicação pessoal).  

O cálculo do balanço hídrico sob o método Thornthwaite & Mather (1955) trata-

se de uma forma de fácil aplicação e que utiliza-se de variáveis disponíveis. Diante disso, pelo 

resultados satisfatórios alcançados, é um método mais aceito. Os resultados estão expressos 

na tabela 10.  
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       Tabela 10- Balanço Hídrico para a Área dos Postos 

POSTOS  P(mm) ETP (mm) ETR (mm) 
 

EXC (mm) DEF (mm) 
 

S.J. da Serra 992 1650 940 150 710 
São Vicente 871 1617 768 103 849 
S.C. Milagres 1291 1671 1272 301 399 
S. M. do Tapuio 829 1445 757 108 688 
Dico Leopoldino 852 1577 778 74 719 
Aroases 1099 1468 1084 267 384 
Oitis 897 1580 844 53 736 
Curralinho 951 1443 926 171 517 
Veredão 741 1538 736 5 802 
Sete Lagoas 600 1481 600 0 881 
Boa Esperança 664 1593 664 0 929 

 

Fonte: Cristiane Santiago (2013). Baseado em Thornthwaite & Mather (1955). 

 

É visto que o volume da ETP é maior que o volume de precipitação obtido em 

todos os postos, havendo então altos níveis de DEF também. Esses número denota certa 

instabilidade na produção agrícola a qual depende fortemente que estes índices sejam o mais 

equilibrados possíveis para o sucesso das lavouras e descartes de técnicas de irrigação o que 

traria uma série de outros impactos ao ambiente, caso uma intervenção dessa natureza fosse 

necessária, como já ocorre em algumas localidades na bacia. 

O balanço hídrico é uma das várias formas de se monitorar a variação do 

armazenamento de água no solo, e surgiu da necessidade de se contabilizar a água da chuva e 

a evapotranspiração que ocorre em um ecossistema. 

Ele é considerado um parâmetro essencial no DFC, pois se trata de um indicador 

natural de degradação e/ou proteção física. A medida que seu comportamento é alterado pode 

gerar mudanças significativas nos recursos naturais.  

 

5.2.1- Índice Climático (IC)  

 

Tendo por base o balanço hídrico determinou-se os índices climáticos (Iu, Ia e Im) 

dos postos pluviométricos da referida bacia embasado no método de Thornthwaite e Mather 

(1955) estando expressos na tabela 11. 
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Tabela 11- Índice Climático da Área dos Postos nos Anos de 1963 a 1990. 

POSTOS  Índice de 
Umidade 

(Iu) 

Índice de 
Aridez 

(Ia) 

Índice Efetivo 
de Umidade 

(Im) 

Ia 
(UNEP) 

Meses Secos 
(MS) 

Tipo Climático 

S.J. da Serra 9.1 43.0 -33.9 0.60 8 Semiárido 

São Vicente 6.4 52.5 -46.1 0.54 9 Semiárido 

S.C. Milagres 18 23.9 -5.9 0.77 5 Seco subúmido  

S. M. do Tapuio 7.5 47.6 -40.1 0.57 9 Semiárido 

Dico Leopoldino 4.7 50.7 -46.0 0.54 9 Semiárido 

Aroases 18.2 26.2 -8.0 0.75 6 Seco subúmido 

Oitis 3.4 46.6 -43.2 0.57 9 Semiárido 

Curralinho 11.9 35.8 -24 0.66 8 Seco subúmido 

Veredão 0.3 52.1 -51.8 0.48 9 Semiárido 

Sete Lagoas 0.0 59.5 -59.5 0.41 9 Semiárido 

Boa Esperança 0.0 58.3 -58.3 0.42 9 Semiárido 
 

Fonte: Cristiane Santiago, 2013.  

Tendo como base a classificação climática de Thornthwaite & Mather (1955) 

observou-se na tabela 11 que no posto S.C. Milagres, o Índice Efetivo de Umidade é mais alto 

em relação aos outros, bem como, o Índice de Umidade. Constata-se, portanto, um reduzido 

Índice de Aridez e número de Meses Secos também. A região que engloba esse posto pode ser 

considerada com tipo de clima seco subúmido (C1). É importante levar em consideração sua 

localização estando situado na região do setor C com altitude de 80m.  

Os postos Aroases e Curralinho apresentaram Índice Efetivo de Umidade alto 

caracterizando-se também como clima seco subúmido (C1), com média de 6 meses secos. O 

restante dos postos exibiram números bem menores de Índice Efetivo de Umidade e de Índice 

de Umidade configurando-se no tipo de clima Semiárido (D) contendo alto Índice de Aridez 

com elevada ocorrência de meses secos, uma média de 8,1. Portanto, sendo este o clima 

predominante na região da bacia do rio São Nicolau. Destaque para os postos Veredão, Sete 

Lagoas e Boa Esperança que apresentaram os menores índices de umidade e, 

consequentemente, maiores níveis de aridez constatados também no elevado número de meses 

secos. Os tipos de clima com base na classificação climatica de Thornthwaite e Mather (1955) 

presentes nessa região estão simplificados no quadro 11. 

 

Quadro 11- Tipos de Clima Presente na Bacia Hidrografica do São Nicolau 

Grupos de 
clima 

Tipos de clima simbolos 

Seco Seco subúmido C1 

semiárido D 

    Fonte: Thornthwaite & Mather (1955). 
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5.2.2- Índice de Severidade do clima da Bacia (IC) 

  

O Índice de Severidade do clima resultou da relação entre o índice efetivo de 

umidade e o número de meses secos. A partir daí os produtos foram distribuídos em intervalos 

e classificados com base no padrão criado para o Estado do Piauí. Estas informações são 

vistas na tabela 12. Com isso, observa–se que há presença na bacia das classes de Ic desde 

muito baixa severidade a média severidade as quais foram estimadas com base nos intervalos. 

 

 Tabela 12: Intervalos e Classes do Índice de Severidade (Ic). 

INTERVALO PESO CLASSE 
1a 7 1 Muito baixo 
8 a 14 2 Baixo 
15 a 21 3 Médio 

         Fonte: Cristiane Santiago (2014).  

 

O mapa 06 apresenta a espacialização das classes de Severidade do Clima da bacia de São 

Nicolau.  
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                        Mapa 06: Classes de Severidade do Clima da Bacia de São Nicolau-PI. 
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Verifica-se que no setor A há predomínio das duas classes apresentadas na tabela 

representando níveis de Severidade médio e muito baixo. Já no setor B há presença de índices 

de Severidade: média, baixa e, prevalece o índice muito baixa, assim como no setor C onde o 

índice abrange toda sua área.  

Significa que a região pode ser considerada com um clima mais ameno, uma vez 

que, os níveis de vulnerabilidade à adversidade do clima é reduzido já que apresenta-se em 

quase toda a extensão da bacia, níveis de severidade muito baixa. Esse índice é visualizado 

nas regiões dos setores B e C os quais compreendem um clima seco subúmido e vegetação 

característica de área de transição e de cerrado. Se comparada a dados obtidos tendo como 

referência os trabalhos realizados em outras bacias do Nordeste que utilizaram esse mesmo 

índice, é possível observar que esta bacia possui números bem reduzidos de severidade do 

clima na região de domínio semiárido do território piauiense.  

O setor A possui cerca de 2.888,18km2 de área cujo Índice de Severidade é 

considerada média compreendendo, portanto, a maior extensão de terras deste setor da bacia, 

além de 418,28 km2 de área com índice de severidade muito baixa.  

O setor B, por sua vez, apresenta grande extensão com Índice de Severidade muito 

baixa com aproximadamente 1363,88 km2; cerca de 70,9 km2 de índice baixo; e, 225,39 km2 

de índice considerado médio. 

O setor C apresenta em sua totalidade 423,17 km2 de índice de severidade 

considerado muito baixo.  Para fórmula descritiva do DFC foi realizado para os três setores, o 

cálculo e estipulada à média ponderada do parâmetro Ic, como se observa na tabela 13.  

 

      Tabela 13- Média Ponderada do Índice de Severidade do Clima dos Setores.  

Índice de Severidade 
de Clima  

Índice  Setor A (Km²)  Setor B (Km²)  Setor C (Km²)  

Muito Baixo  IC1  218,28 1363,88 423,17 
Baixo  IC2  - 70,9 -  
Médio  IC3  2888,18 225,39 - 
Média Ponderada  2,69 1,32 0,0 
Índice para fórmula descritiva  IC 2,69 IC 1,32  IC 0,0  

Fonte: Cristiane Santiago, 2014. 

 

Ainda foram classificados os postos conforme o número de meses, o que mostrou 

índices de baixo a alto a quantidade de meses sem chuva durante o ano. O quadro 12 mostra 

em quais setores cada um dos postos influencia mais e seus respectivos dados: 
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Quadro 12- Número de Meses Secos nos Postos da Área de Estudo. 

Setor de 
influência 

Posto Número de 
meses secos 

Tipo 

A 
A 
A 
B 
B 
C 
C 
C 
C1 
C1 

C1 

S. M. DO TAPUIO 
DICO LEOPOLDINO 
CURRALINHO 
S. C. DOS MILAGRES 
OITIS 
S. J. DA SERRA 
SÃO VICENTE 
AROASES 
VEREDÃO 
SETE LAGOAS 
S. JOAO DA SERRA. 

9 
9 
8 
5 
9 
8 
9 
6 
9 
9 
9 

Alto 
Alto 
Médio 
Baixo  
Alto 
Médio  
Alto  
Médio  
Alto 
Alto 
Alto 

        Fonte: Cristiane Santiago, 2013.  

 

5.3- Análise da Erosividade da Chuva  

 

O índice de Erosividade da Chuva (E) foi estabelecido através de correlações 

totais da precipitação com a perda de solo.  

Partindo dos dados de precipitação média anual e média mensal das estações 

pluviométricas foi obtido o grau de erosividade para a área da bacia do rio São Nicolau.  

Utilizando o método de Lombardi Neto e Moldenhauer (1980) no qual se baseia o 

cálculo gerado no programa computacional EROSIV dos USUAIS (OLIVEIRA & SALES, 

comunicação pessoal), o grau de Erosividade da chuva (R) da bacia em estudo apresentou-se 

como mostra a tabela 14 onde está detalhado os valores e classes de Erosividade para a bacia. 

 

Tabela 14- Índice de Erosividade (R) da Bacia 
 

 Índice R anual 
(Mj.mm/ha. h. ano) 

Classes Categoria 

R < 4870 Muito baixo R1 
4870≤ R ≤ 5570 Baixo R2 
5570≤ R ≤6270 Médio R3 
6270≤ R ≤6970 Alto R4 
R > 6970 Muito alto R5 

 

Fonte: Cristiane Santiago, 2013.  

 

A espacialização das mesmas está exposta no mapa 07. 

                                                           
1 Distantes da bacia, porém próximos ao setor C o que deve ter condicionado o valor mais alto nesse setor se 
considerado o número de meses secos. 
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 Mapa 07- Erosividade da Bacia de São Nicolau-PI. 
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Nisto, observa-se que o setor A apresenta índices de Erosividade variando de 

baixo a alto. O setor B apresenta índices variando de alto a muito alto enquanto que no setor C 

é encontrado um índice maior de Erosividade em quase toda sua extensão apresentando níveis 

com intervalo que variam de Alto a Muito Alto.  

Através da espacialização dos dados foi possível observar que os índices presente 

no setor A estão distribuídos da seguinte forma: a erosividade baixa ocupa uma extensão de 

terras de 199,91km2; 2.221,68km2 de extensão de terra apresenta erosividade média; e, 883,73 

km2 aparece com índice de erosividade alta. 

O setor B apresentou cerca de 1.578,33km2 de erosividade alta e 80,78km2 de 

erosividade muito alta. Já, o setor C apresentou cerca de 96,30km2 de erosividade alta e 

327,03km2 de erosividade muito alta.  

Na determinação do Índice de Erosividade dos setores para fórmula descritiva 

final do DFC, calculou-se a média ponderada de cada um considerando o índice R e a classe 

como mostra a tabela 15.  

 

        Tabela 15- Média Ponderada do Índice de Erosividade dos Setores.  

Índice de Erosividade  Índice  Setor A (Km²)  Setor B (Km²)  Setor C (Km²)  

Muito baixo R1 - - - 

Baixo  R2  199,91 - -  
Médio R3 2221,68 - - 
Alto R4 883,73 1.578,33 96,30 
Muito Alto  R5     - 80,78 327,03 
Média Ponderada  3,21  4,05  4,78  
Índice para fórmula descritiva  R 3,21 R 4,05 R 4,78  

Fonte: Cristiane Santiago, 2014. 

Mais uma vez remete ao fator de chuva mais abundante nessa região do setor C o 

que tende a ter maiores chance de haver erosividade já que a mesma diz respeito a capacidade 

em erodir o solo. Nesse caso atenta-se também para os níveis de Erodibilidade, caso o nível 

maior de perda de solo esteja presente também nessa região, além do fator declividade o qual 

sem dúvida também é determinante no deslocamento de massas. É importante ressaltar que a 

presença de voçorocas e ravinas é maior na região dos setores B e C. 

 

5.4 – Erodibilidade do solo (K) 

 

Esta análise foi feita com base na classificação de solos de Jacomine (1986) onde 

identificou-se 16 associações de solos presentes na bacia do rio São Nicolau. Os nomes destas 
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associações foram redefinidas conforme a nova classificação de solos da Embrapa (2006) e 

foram caracterizados os tipos de solo e o grau de Erodibilidade (K) de cada um deles. 

Relacioná-los com a declividade do terreno permite obter o nível de K de cada 

um. Com base nas porcentagens de areia grossa, areia fina, silte e argila de cada tipo de solo 

presentes nos dados de levantamento de solos de Jacomine, foi calculada a média ponderada 

da Erodibilidade para cada um com o auxílio do programa computacional ERODIB/USUAIS 

de Oliveira & Sales (comunicação pessoal) que se utiliza da equação de Romkens et al 

(1997). Com isso, obteve-se o grau de Erodibilidade dos solos da bacia para cada um 

conforme a tabela 16.  

 
Tabela 16- Cálculo da Média Ponderada da Erodibilidade das Associações de Solo Presentes na Bacia. 

 
ASSO
CIAÇ
ÕES 

CLASSIFICAÇÃO 
ATUAL 2 

SOLOS ERODIBILIDA
DE (K) %(ton. 
ha.h/ha.MJ.m
m) 

LA24 
 

LATOSSOLOS 
AMARELO + 
NEOSSOLOS 
QUARTZARÊNICOS 

LATOSSOLO AMARELO de textura média. Álico e distrófico, A 
fraco e moderado. Fase cerrado Subcaducifólio e/ou cerrado 
Subcaducifólio/ caatinga relevo plano. + AREIAS QUARTZOSAS, 
álico e distrófico. A fraco e moderado. Fase cerrado Subcaducifólio 
e/ou cerrado Subcaducifólio/ caatinga relevo plano. 

0.028 

LA30 
 

LATOSSOLOS 
AMARELO + 
NEOSSOLOS 
QUARTZARÊNICOS 

LATOSSOLO AMARELO textura média. Álico e distrófico, A fraco e 
moderado. Fase caatinga hipoxerófila, Relevo plano + AREIAS 
QUARTZOSAS, Álico e distrófico. A fraco e moderado. Fase caatinga 
hipoxerófila. Relevo plano. 

0.0203 

LA31 
 

LATOSSOLOS 
AMARELO + 
NEOSSOLOS 
QUARTZARÊNICOS
+ ARGISSOLOS 

LATOSSOLO AMARELO textura média. A fraco e moderado. Fase 
relevo plano. Álico e distrófico. Fase caatinga hipoxerófila + AREIAS 
QUARTZOSAS, A fraco e moderado. Fase relevo plano. Álico e 
distrófico. Fase caatinga hipoxerófila + PODZÓLICO VERMELHO - 
AMARELO CONCRECIONÁRIO raso e não raso plíntico e não 
plíntico A moderado. Textura média e textura média/ argilosa. Fase 
relevo plano e suave ondulado, álico e distrófico. Fase caatinga 
hipoxerófila. 

0.026 

PV16  
 

ARGISSOLOS + 
NEOSSOLOS 
LITOLICOS 

PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO CONCRECIONÁRIO 
plíntico e não plíntico textura média e textura média/ argilosa. ÁLICO 
e distrófico A moderado. Fase cerrado Subcaducifólio e/ou cerrado 
Subcaducifólio/ caatinga relevo suave ondulado a forte ondulado 
SOLOS LITÓLICOS textura média. Fase pedregosa e rochosa. 
Substrato arenito, ÁLICO e distrófico A moderado. Fase cerrado 
Subcaducifólio e/ou cerrado sub+ caducifólio/ caatinga relevo suave 
ondulado a forte ondulado. 

0.0402 

PT4 
 
 
 
 
 

PLINTOSSOLOS+ 
ARGISSOLOS+ 
NEOSSOLOS 
LITOLICOS 

PLINTOSSOLO argila de atividade baixa, textura arenosa e 
média/média e argilosa. Fase relevo plano álico e distrófico. A fraco e 
moderado fase complexo de Campo Maior. 
+ PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO plíntico e não plíntico, 
argila de atividade baixa, textura arenosa e média/média e argilosa. 
Fase relevo plano álico e distrófico. A fraco e moderado fase complexo 
de Campo Maior + SOLOS LITOLICOS textura media. Fase 
pedregosa e rochosa. Relevo plano e suave ondulado. Substrato arenito, 
álico e distrófico. A fraco e moderado fase complexo de Campo Maior. 

0.03833 

                                                           
2 Santos et al (2013). 
 



97 

 

 

 

AQ3 
 

NEOSSOLOS 
QUARTZARÊNICO 
+ LATOSSOLOS 
AMARELO 
 

AREIAS QUARTZOSAS Álico e distrófico. A fraco e moderado. Fase 
cerrado Subcaducifólio e cerrado Subcaducifólio/ caatinga relevo plano 
e suave ondulado. 
+ LATOSSOLO AMARELO textura média, Álico e distrófico A fraco 
e moderado. Fase cerrado Subcaducifólio e cerrado Subcaducifólio/ 
caatinga relevo plano e suave ondulado. 

0.027025 

AQ6 
 

NEOSSOLOS 
QUARTZARÊNICO 
+ LATOSSOLOS 
AMARELO+ 
ARGISSOLOS + 
NEOSSOLOS 
LITOLICOS 
 

AREIAS QUARTZOSAS fase relevo plano. Álicos e distrófico. A 
fraco e moderado. Fase caatinga hipoxerófila e/ou caatinga/cerrado 
caducifólia + LATOSSOLO AMARELO textura média, fase relevo 
plano. Álicos e distrófico. A fraco e moderado. Fase caatinga 
hipoxerófila e/ou caatinga/cerrado caducifólio. + PODZÓLICO 
VERMELHO-AMARELO CONCRECIONÁRIO raso e não raso, 
plíntico e não plíntico. Textura arenosa e média e textura média/media 
e argilosa. Fase relevo suave ondulado ou suave ondulado e ondulado. 
Álicos e distrófico. A fraco e moderado. Fase caatinga hipoxerófila 
e/ou caatinga/cerrado caducifólio + SOLOS LITOLICOS textura 
argilosa e media fase pedregosa e rochosa. Relevo suave ondulado e 
ondulado Substrato arenito. Álicos e distrófico. A fraco e moderado. 
Fase caatinga hipoxerófila e/ou caatinga/cerrado caducifólio.  

0.03005 

AQ7 
 

NEOSSOLOS 
QUARTZARÊNICO 
+ NEOSSOLOS 
LITOLICOS+ 
LATOSSOLOS 
AMARELO 

AREIAS QUARTZOSAS fase relevo plano e suave ondulado álico e 
distrófico. A fraco e moderado fase caatinga hipoxerófila e 
caatinga/cerrado Caducifólio + SOLOS LITOLICOS textura arenosa e 
média. Fase pedregosa e rochosa. Relevo suave ondulado a forte 
ondulado, substrato arenito álico e distrófico. A fraco e moderado fase 
caatinga hipoxerófila e caatinga/cerrado Caducifólio + LATOSSOLO 
AMARELO, textura media. Fase relevo plano e suave ondulado. álico 
e distrófico. A fraco e moderado fase caatinga hipoxerófila e 
caatinga/cerrado Caducifólio. 

0.0268 

R6 
 

NEOSSOLOS 
LITOLICOS + 
ARGISSOLOS + 
GRUPAMENTO 
INDISCRIMINADO  

SOLOS LITOLICOS textura média e arenosa. Fase pedregosa e 
rochosa. Substrato arenito e/ou siltito. Fase erodida e não erodida. 
Relevo suave ondulado a forte ondulado álico e Distrófico. A 
moderado e fraco. Fase cerrado Subcaducifólio e/ou cerrado 
Subcaducifólio/ caatinga e/ou cerrado Subcaducifólio/floresta 
Subcaducifólio. + PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO 
CONCRECIONÁRIO raso e não raso, plíntico e não plíntico. Textura 
media e textura média/ argilosa fase erodida e não erodida. Relevo 
suave ondulado a forte ondulado álico e Distrófico. A moderado e 
fraco. Fase cerrado Subcaducifólio e/ou cerrado Subcaducifólio/ 
caatinga e/ou cerrado Subcaducifólio/floresta Subcaducifólio + 
GRUPAMENTO INDISCRIMINADO de (Latossolo amarelo textura 
média e argilosa e areias quartzosas, ambos fase relevo plano e suave 
ondulado), álico e Distrófico. A moderado e fraco. Fase cerrado 
Subcaducifólio e/ou cerrado Subcaducifólio/ caatinga e/ou cerrado 
Subcaducifólio/floresta subcaducifólia. 

 
0.0309 

R8 
 

NEOSSOLOS 
LITOLICOS+ 
NEOSSOLOS 
QUARTZARÊNICO+ 
afloramento de 
ROCHA. 

SOLOS LITOLICOS textura media e arenosa fase pedregosa e 
rochosa. Relevo ondulado a montanhoso. Substrato arenito. Álico e 
distrófico A moderado e fraco. Fase caatinga hipoxerófila e 
caatinga/cerrado Caducifólio. + AREIAS QUARTZOSAS, fase relevo 
plano e suave ondulado, álico e distrófico. A moderado e fraco. Fase 
caatinga hipoxerófila e caatinga/cerrado Caducifólio + Afloramento de 
ROCHA. 
 

0.015625 

R12 
 

NEOSSOLOS 
LITOLICOS+ 
PLANOSSOLOS 
HÁPLICO+ 
afloramento de 
ROCHA. 

SOLOS LITOLICOS álico, distrófico e eutrófico textura média e 
arenosa. Fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila e cerrado 
Caducifólio / caatinga relevo plano e suave ondulado substrato siltito, 
arenito e /ou folhelho. A fraco e moderado +PLANOSSOLO argila de 
atividade alta (ta). eutrófico Solódico e não Solódico Litólico e não 
Litólico. Textura arenosa e média/média e argilosa. Fase caatinga 
hipoxerófila com carnaúba e floresta Ciliar de carnaúba. Relevo plano, 
A fraco e moderado + Afloramento de ROCHA. 

0.0294 

R13 
 

NEOSSOLOS 
LITOLICOS+ 
NEOSSOLOS 
QUARTZARÊNICO+ 
PLANOSSOLOS 
HÁPLICO+ 
afloramento de 

SOLOS LITOLICOS Álico, distrófico e Eutrófico. Textura média e 
arenosa. Fase pedregosa e rochosa substrato siltito e arenito. Fase 
caatinga hipoxerófila e caatinga/ cerrado Caducifólio. A fraco e 
moderado. Fase relevo plano e suave ondulado. + AREIAS 
QUARTZOSAS álico e distrófico, fase caatinga hipoxerófila e 
caatinga/ cerrado Caducifólio. A fraco e moderado. Fase relevo plano e 

0.020625 

Cont. Tabela 16- Cálculo da Média Ponderada da Erodibilidade das Associações de Solo Presentes na Bacia. 
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ROCHA suave ondulado. + PLANOSSOLO argila de atividade alta(ta) 
Eutrófico Solódico e não solódico Litólico e não Litólico textura 
arenosa e media/media e argilosa fase caatinga hipoxerófila com 
carnaúba e floresta Ciliar de carnaúba, A fraco e moderado. Fase relevo 
plano e suave ondulado. + Afloramento de ROCHA. 

R16 
 

NEOSSOLOS 
LITOLICOS+ 
ARGISSOLOS 

SOLOS LITOLICOS textura media e arenosa fase pedregosa e rochosa 
substrato arenito siltito e/ou folhelho. Álico, distrófico e Eutrófico A 
moderado e fraco. Fase erodida e Não erodida. Caatinga hipoxerófila 
e/ou caatinga/ cerrado Caducifólio Relevo suave ondulado e ondulado. 
+ PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO CONCRECIONÁRIO raso 
e não raso plíntico e não plíntico. Textura arenosa e media/media e 
argiloso, álico, distrófico e Eutrófico A moderado e fraco. Fase erodida 
e Não erodida. Caatinga hipoxerófila e/ou caatinga/ cerrado 
Caducifólio Relevo suave ondulado e ondulado.  

0.0303 

R18 
 

NEOSSOLOS 
LITOLICOS+ 
ARGISSOLOS+ 
LATOSSOLO 
AMARELO 

SOLOS LITOLICOS textura media e arenosa. Fase pedregosa e 
rochosa substrato arenito, siltito e/ou folhelhos. Álicos distróficos e 
Eutróficos. Fase erodida e Não erodida. Relevo suave ondulado a forte 
ondulado.  Fase caatinga hipoxerófila e/ou caatinga/ cerrado 
Caducifólio. + PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO 
CONCRECIONÁRIO raso e não raso plíntico e não plíntico de Textura 
media e textura media/argilosa. Álicos distróficos e Eutróficos Fase 
erodida e Não erodida. Relevo suave ondulado a forte ondulado. Fase 
caatinga hipoxerófila e/ou caatinga/ cerrado Caducifólio. + 
LATOSSOLO AMARELO Álico e Distrófico. Textura media fase 
relevo plano e suave ondulado A moderado e fraco. Fase caatinga 
hipoxerófila e/ou caatinga/ cerrado Caducifólio. 

0.03585 

R20 
 

NEOSSOLOS 
LITOLICOS+ 
ARGISSOLOS 

SOLOS LITOLICOS textura media e arenosa. fase pedregosa e 
rochosa relevo ondulado a montanhoso substrato arenito, siltito e/ou 
folhelho e/ou quartzito. álicos, distróficos e Eutróficos A moderado e 
fraco. Fase erodida e Não erodida. caatinga hipoxerófila e/ou caatinga/ 
cerrado Caducifólio.+ PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO 
CONCRECIONÁRIO raso e não raso plíntico e não plíntico textura 
media e textura media/argilosa, fase relevo suave ondulado a forte 
ondulado, álicos, distróficos e Eutróficos a moderado e fraco. Fase 
erodida e Não erodida. Caatinga hipoxerófila e/ou caatinga/ cerrado 
Caducifólio.+ Afloramento de Rocha. 

0.031625 

R24 
 

NEOSSOLOS 
LITOLICOS+ 
PLANOSSOLOS 
HÁPLICO+ 
GRUPAMENTO 
INDISCRIMINADO 

SOLOS LITOLICOS distróficos e eutroficos textura média e arenosa. 
Fase caatinga hipoxerófila Relevo plano a ondulado substrato siltito e 
arenito. A fraco e moderado.+ PLANOSSOLO ta Eutrófico Solódico 
Litólico e não Litólico textura arenosa e media/media e argilosa.  Fase 
caatinga hipoxerófila com carnaúba e floresta Ciliar de carnaúba relevo 
plano. A fraco e moderado. + GRUPAMENTO INDISCRIMINADO 
de (PLINTOSSOLO e PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO 
plíntico. Ambos concrecionários ÁLICOS e DISTRÓFICOS Textura 
média e textura media/argilosa, fase caatinga hipoxerófila Relevo plano 
e suave ondulado), A fraco e moderado.  

0.0275 

Fonte: Cálculo da Erodibilidade baseado nos perfis de solos descritos por Jacomine (1986). 

 
 Foram organizados os dados em intervalos de igual proporção, em seguida, 

classificados levando em consideração os valores estipulados para o Estado do Ceará que se 

baseou na equação de Römkens et al.(1987). Os valores possuem semelhança com o solo 

piauiense por isso, e considerando as associações de solo do Levantamento Exploratório-

Reconhecimento de Solos do Estado do Piauí estabelecido por Jacomine (1986), foram 

intercalados os solos de maior e o de menor grau da região possibilitando o máximo de 

abrangência dos solos estudados permitindo que essa classificação fosse adotada para a região 

da bacia estudada. Nisso, a classificação é vista na tabela 17. 

 

Conc. Tabela 16- Cálculo da Média Ponderada da Erodibilidade das Associações de Solo Presentes na Bacia. 
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Tabela 17- Índice de Erodibilidade (K) da BH de São Nicolau-PI 

Índice de K 
(ton.ha.h/ha.MJ.mm) 

Classes Categoria 

0,014≤K ≤0,021 Baixa k1 
0.022≤K≤ 0.029 Média k2 
0.030≤K≤ 0.037 Alta k3 
0.038 ≤ K ≤ 0.044 Muito alta K4 
Fonte: Cristiane Santiago, 2013.  

 

O grau de Erodibilidade encontrada conforme a tabela 17 varia de baixa a muito 

alta, com destaque para os solos da associação ARGISSOLOS + NEOSSOLOS LITOLICOS a qual 

apresentou grau de Erodibilidade de 0.040 representando a associação com maior nível de 

Erodibilidade estando ela situada em grande parte no setor B. Muitas das outras associações 

variam de 0.026 a 0.038 com destaque para os NEOSSOLOS QUARTZARÊNICO e 

NEOSSOLOS LITOLICOS ambos com índice de 0,030 situadas nos setores A e B e, 

PLINTOSSOLOS com 0.038 presente no setor C.  

As associações de solo que apresentaram menor grau de Erodibilidade foram as de 

NEOSSOLOS LITOLICOS com índice de 0.015 (setor A), NEOSSOLOS LITOLICOS+ 

NEOSSOLOS QUARTZARÊNICO (setor B e C) e LATOSSOLOS (setor A) ambas com 

índice de 0,020. O mapa 08 mostra a variedade de classes de solo e o grau de Erodibilidade 

encontrado na bacia. 
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 MAPA 08: Erodibilidade do solo da bacia 
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Os níveis maiores de Erodibilidade se concentram nos setores B e C. Também é 

nessa região onde se concentra o maior volume de chuvas e, consequentemente um maior 

número de áreas erodidas, com destaque para presença de ravinas e voçorocas, confirmando 

então os altos níveis de Erodibilidade do solo e erosividade da chuva apresentados os quais 

são fenômenos que estão atuando de maneira significativa no relevo dessa área. Nesse 

contexto, o nível de ICV também deve ser levado em consideração, uma vez que, num 

intervalo de 21 anos houve uma redução da cobertura vegetal, tanto pelo crescimento das 

cidades quanto pela produção agropecuária que é bastante atuante nessa região em especial na 

área onde há predomínio de associações de solos Plintossolos+ Argissolos+ Neossolos 

Litólicos. 

Para a determinação deste parâmetro K nos diferentes setores foi calculada a área 

de abrangência em km2 de cada classe de solo e feita a média ponderada do índice k, como 

mostra a tabela 18, que posteriormente, foram adicionados os valores à fórmula descritiva. 

  

      Tabela 18- Média Ponderada do Índice de Erodibilidade dos Setores.  

Índice de 
Erodibilidade  

Índice  Setor A (Km²)  Setor B (Km²)  Setor C (Km²)  

Baixo  K1  2.261,4 391,12 233,86 
Médio K2 630,12 737 131,5 
Alto K3 414,94 292,64    -* 
Muito Alto  K4      -* 239,41 57,81 
Média Ponderada  1,441  2,229  1,720  
Índice para fórmula descritiva  K 1,44 K 2,22 K 1,72  

 

Fonte: Cristiane Santiago, 2014. 

* inexistente nessa região.  

 

5.5- Densidade de Drenagem da Bacia (DD) 

 

Para determinar a DD da bacia foi feito a relação entre o comprimento total dos 

cursos d’água e a área total da bacia e depois de cada setor. 

O valor da densidade de drenagem encontrado para toda a bacia foi de 

0,27km/km², considerada Regular segundo a classificação de Villela (1975), e média de 

acordo com os valores estabelecidos por Beltrame (1994). Esse valor afirma que a bacia 

apresenta menor escoamento superficial da água o que conduz a uma menor intensidade dos 

processos erosivos na formação dos canais. Justifica-se também pela geologia da área, uma 
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vez que ela está basicamente sobre rochas sedimentares, ou seja, de fácil permeabilidade que 

junto com o tipo climático atuante contribuem para a presença de rios intermitentes.  

Segundo Salles (2010), a Densidade de Drenagem (DD) também é um fator 

preponderante na indicação do grau de desenvolvimento do sistema de drenagem da bacia, 

sendo seus valores contribuintes para o planejamento e manejo de uma bacia hidrográfica. 

Considerando-se a classificação de densidade de drenagem proposta por Beltrame 

(1994), a bacia apresenta densidade baixa nos três setores. Os valores de DD para cada setor 

estão presentes na tabela 19. Para a determinação dos valores desse parâmetro em cada um 

dos setores foi calculada a densidade e, posteriormente, o resultado foi adicionado à fórmula 

descritiva final.  

 
Tabela 19- Densidade de Drenagem (DD) dos Setores da Bacia. 

Fonte: Cristiane Santiago, 2014. 
       

5.6- Declividade Média do Terreno (DM) 

 

Para a Declividade do terreno utilizou-se de imagens SRTM e do programa Arcgis 

10.1. A figura 19 mostra o perfil no sentido Leste-Oeste em que se observa a uma atitude de 

aproximadamente 750m a nascente do rio principal localizada na cidade de Assunção do 

Piauí. O curso do rio percorre cerca de 163,96 km até a foz estando a uma altitude de 50m 

acima do nível do mar. Com isso, ela possui uma Amplitude Altimétrica de aproximadamente 

700m, relativamente alta em relação ao nível do mar.   

Figura 19- Perfil Topográfico da Bacia Hidrográfica do Rio São Nicolau-PI 

 

             

 

 

 

 

 

 

Setor  Índice  Classe Área dos 
setores (Km²)  

Densidade de 
Drenagem (DD) 
(Km/Km²)  

Índice para 
fórmula 
descritiva 

A  DD1  Baixa 3.306,46  0,27  0,27  
B  DD1 Baixa 1.660,17  0,26  0,26  
C  DD1 Baixa    423,17  0,29  0,29  
TOTAL BACIA 5.389,8 0,27  
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Fonte: Cristiane Santiago/ Aplicativo Global Mapper, 2013. 

Pela estrutura do perfil é possível verificar um relevo marcado por uma topografia 

predominantemente plana a suave ondulada com declínio constante para o oeste o que faz 

com que em diferentes pontos o rio se apresente numa superfície mais aplainada.  

Ao analisar o relevo da região observam-se declínios pouco elevadas. É possível 

certificar que a maior parte dele encontra-se numa declividade menor ou igual a 8% conforme 

o Mapa 09. 

Foi calculado em quilômetros quadrados a área de cada classe de relevo dentro 

dos setores e feita a média ponderada determinando a declividade média (DM) da bacia o que 

irá compor a fórmula descritiva final. O resultado pode ser visto na tabela 20. 

 

Tabela 20- Declividade Média dos Setores da BH de São Nicolau 

Relevo 
  

Intervalos de 
Declividade  

Índice  Setor A 
(Km²)  

Setor B 
(Km²)  

Setor C 
(Km²)  

Suave ondulado ≤ 8 %  DM1  2765,19 1505,26 372,83   
Ondulado 9 a 20%  DM2  481,83 116,69 38,27 
Forte ondulado 21 a 45%  DM3  40,91  36,6 9,95 
Montanhoso >45%  DM4  18,53 1,62 2,12 
 Média Ponderada  1,19 1,12 1,16 
 Índice para Fórmula 

Descritiva  
DM 1,19  DM 1,12  DM 1,16  

Fonte: Cristiane Santiago, 2014. 

 

A média ponderada dos valores encontrados identificou que no setor A apresenta 

o índice de declividade maior da bacia, parte desse setor apresenta relevo plano e uma área 

considerável compreendendo terrenos de relevo ondulado a forte ondulado, por compreender 

parte da região da Serra Grande. 

O setor B apresentou o menor índice de declividade da bacia com grande área 

apresentando relevo suave e declive menor que 8%, isso se deve ao tipo de relevo com amplos 

vales interplanálticos pedimentados e algumas áreas muito dissecadas por retomada de erosão 

recente. 

Já o setor C apresenta grande área com relevo do tipo suave a ondulado, contudo a 

média ponderada identificou que esse setor expõe o segundo maior índice de declividade da 

bacia, possivelmente por haver maior proporção entre o tipo de relevo forte ondulado (cerca 

de 9,95 km2) e o tamanho desse setor, diferentemente dos outros setores. 

 



104 

 Mapa 09: Declividade Média da Bacia Hidrográfica do Rio São Nicolau-PI 
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A curva hipsométrica também foi analisada. Ela é a representação gráfica do 

relevo médio de uma bacia.  Dentro desse contexto, foi pertinente observar através do mapa 

hipsométrico, o relevo predominante da bacia com os níveis altimétricos em cada setor 

(MAPA 10).  

Com isso, percebe-se que o rio São Nicolau nasce numa altitude de 750m e 

decresce conforme a declividade da bacia Piauí-maranhão, desaguando no Rio Sambito numa 

altitude de 50m acima do nível do mar. Os extratos mergulham gradativamente para o interior 

da Bacia Sedimentar, com dessimetrias morfológicas condicionadas por estruturas 

monoclinais (IDEPI, 2006). 
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Mapa 10: Hipsometria da Bacia Hidrográfica do Rio São Nicolau-PI  
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6- USO DA TERRA NA BACIA E IMPACTOS 

 

Tendo como base a necessidade de estudos integrados para melhor análise e 

diagnósticos mais preciso a fim de conter um número maior de informações da área de estudo, 

faz-se necessário trabalhar os aspectos relacionados ao uso e cobertura do solo de modo a 

visualizar com mais clareza os processos degradacionais e os motivos que levaram o ambiente 

a sofrer alterações.  

Para tanto, foram levantados dados socioeconômicos e das formas de uso e 

ocupação da área de estudo com base em imagens de satélites, visitas de campo e informações 

do censo do IBGE realizado em 2010. Esse procedimento permite juntamente com os outros 

elementos analisados, verificar que formas de uso da terra explicam os problemas encontrados 

ao passo que contribuirá também para o planejamento eficaz da bacia. 

 

6.1- Processo Histórico dos Municípios 

 

Para melhor compreensão da dinâmica da bacia, das modificações ocorridas e do 

uso e ocupação atual, faz-se necessário considerar como se deu a ocupação e o surgimento 

dos municípios que fazem parte dessa unidade de estudo. Para tanto, se investigou os 

processos históricos das cidades a partir de dados disponível no IBGE que mostram ainda 

como se desenvolveram as atividades que dão suporte aos municípios envolvidos e, por meio 

do censo faz-se uma atualização da produção de cada um deles. 

  Assunção do Piauí, setor A da bacia, surgiu a partir da criação do Município de 

Aroazes em 1925 pelo Governador do Estado, Matias Olímpio de Melo. Ao município de 

Assunção foram anexadas algumas fazendas do vale de São Nicolau as quais pertenciam ao 

Município de São Miguel do Tapuio. Entretanto, João de Deus Pires Leal (Joca Pires) ao 

assumir o Governo do Estado, em 1928, transferiu a sede do município de Aroazes para o 

povoado de Assunção por interesses políticos. 

Elevou-se à categoria de município e distrito com a denominação de Assunção do 

Piauí, pelo artigo 35, inciso II, do ato das disposições constitucionais transitórias, da 

constituição estadual de 05-10-1989, desmembrado de São Miguel do Tapuio, instalado em 

01-01-1997. 

Sobre Aroazes, setor B da bacia, data de 1730 o início do povoamento, quando os 

Jesuítas fundaram a Missão Aroazes com a finalidade de catequizar os habitantes da região. 

Ainda hoje, existe no centro da Cidade uma coluna de pedra, construída pelos Jesuítas com o 
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auxílio dos indígenas. Em 1740, D. Manoel da Cruz, Bispo do Maranhão, criou a Freguesia de 

Nossa Senhora da Conceição, com sede neste povoado. Disso, formaram-se três grandes 

fazendas que utilizavam escravos para seus serviços. Foi elevado à categoria de município e 

distrito com a denominação de Aroazes, pela lei estadual nº 2255, de 01-01-1962, 

desmembrando-se de Valença do Piauí, antes sede do atual distrito de Aroazes. 

Quanto ao município de Pimenteiras (também região do setor B), pouco se sabe 

acerca dos antecedentes históricos. Aproximadamente, em 1865, chegaram os primeiros 

habitantes do então arraial de Pimenteiras, instalaram suas fazendas de gado e construíram 

suas lavouras. O patrimônio territorial de Pimenteiras foi desmembrado do de Valença do 

Piauí, com a criação do município pela Lei Estadual número 1040, de 16 de julho de 1954. A 

instalação solene verificou-se a 25 do mesmo mês e ano.  

Foi elevado à categoria de município e distrito com a denominação de 

Pimenteiras, pela lei estadual nº 1040, de 16-07-1954, desmembrado de Valença do Piauí.  

Outro município, São Miguel e depois chamado São Miguel do Tapuio o qual 

engloba os setores A e B e pequena parte do setor C da bacia, foram os topônimos que 

sucederam ao de Deliciosa, antiga fazenda pertencente à Dona Rosaura Muniz Barreto 

proprietária da sesmaria denominada Cabeça do Tapuio e que, segundo alguns, deveu seu 

nome ao da tribo tapuia, habitante da região, em tempos passados. No entanto, há quem 

admita ter o designativo Tapuio sido acrescido por viajantes ou pelo Serviço Postal, para 

distinguir a localidade de outras, com igual topônimo. 

O povoado originou-se com a doação, feita por Dona Rosaura, de uma gleba de 

terra da fazenda Deliciosa para a construção da Igreja do Arcanjo São Miguel e formação do 

seu patrimônio, destinado a criação de um núcleo populacional e comercial. O povoado se 

desenvolveu e, em janeiro de 1909 foi elevado à categoria de Distrito, com o nome de Tapuio. 

Em 1925, a localidade, que até então pertencia ao Município de Castelo do Piauí, passou a 

integrar o território do Município de Aroazes, recém-criado. Em 1938, São Miguel do Tapuio 

foi elevado à categoria de Sede Municipal, pela lei estadual nº 1113, de 18-10-1930, 

desmembrado de Castelo.  

Já o Município de Santa Cruz dos Milagres (setores B e C da bacia) surgiu em 

decorrência de uma romaria que já se fazia no século XIX para o local onde hoje é a igreja 

principal da cidade e que se chamava fazenda Jatobá. O que ficou registrado na história oral é 

que em um ano, não se sabe qual, do século XIX, apareceu ali um beato que teria levado o 

vaqueiro da fazenda para o morro e retirado da mata galhos de árvores dos quais fez uma cruz 
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improvisada. O beato teria dito ao vaqueiro que ali haveria de acontecer muitos milagres, daí 

surgiu a romaria, em consequência, atualmente tem recebido vários recursos financeiros 

voltados para infraestrutura turística, uma vez que, essa atividade tem crescido bastante nessa 

região. 

Foi elevado à categoria de município e distrito com a denominação de Santa Cruz 

dos Milagres, pelo artigo 35, inciso II, do ato das disposições constitucionais transitórias, da 

Constituição Estadual de 05-10-1989, desmembrando-se de Aroazes. 

Percebe-se que todos os municípios possuem origens bastante semelhantes 

surgindo por meio de fazendas e o comércio entre pequenos povoados ali presentes. Isso 

explica a grande quantidade de latifúndios, geralmente usados para agropecuária de larga 

escala, o modo de vida ainda com costumes e hábitos tradicionais onde prevalecem, por 

exemplo, o modo de criação extensiva dos animais e culturas de subsistência. Ainda alguns 

locais vendem o que produzem abastecendo e ajudando a manter o comércio nas sedes. Sem 

contar que todos os municípios relatados possuem um histórico e crescimento bastante recente 

ainda. 

 

6.2- Formas de Uso e Ocupação 

 

Na bacia hidrográfica do rio São Nicolau foi possível constatar uma grande 

diversidade de atividades, assim como, através das relações socioculturais e econômicas como 

se dá a utilização dos recursos disponíveis na área da bacia, além do nível de conservação, os 

quais serão levados em consideração nos resultados obtidos pela fórmula do DFC. Deu-se 

destaque também ao tipo de vegetação dominante. Nisso, levou-se em consideração os dados 

adquiridos do censo IBGE 2010. 

Existem atividades de piscicultura, agricultura, ovinocaprinocultura, produção de 

mel e ainda apresenta potencial para inúmeras outras. Também é possível detectar localidades 

cuja produção agrícola se dá em larga escala. As áreas de maior adensamento populacional (as 

sedes municipais principalmente) concentram a comercialização de grande parte daquilo que é 

produzido na bacia. O predomínio é o da pecuária extensiva e da agricultura do tipo familiar 

(figuras 20 e 21). 

Sem dúvida, as condições ambientais da região favorecem a expansão dessa 

atividade na bacia, como os tipos de solo e revelo plano. 
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 Figura 20 e 21- Plantação de Milho e Feijão no Setor C Exemplificando a Agricultura de Subsistência. 

 

Fonte: Cristiane Santiago, 2013.                                            Fonte: Cristiane Santiago, 2013.  

 

Segundo os dados do IBGE (2010) a área compreendendo os cinco municípios 

apresenta uma população total de 46.943 habitantes. Mas, é importante ressaltar que apenas 

duas sedes estão completamente inseridas na bacia: Assunção do Piauí e Santa Cruz dos 

Milagres. Visto que o número de habitantes de Assunção do Piauí no censo de 2010 foi de 

7.503 e Santa Cruz dos Milagres foi de 3.794, tem-se que mais de 11.297 pessoas ocupam a 

área da bacia já que não é possível totalizar o número populacional pelos povoados existentes 

nessa região. 

 

6.2.1-Principais Usos Desenvolvidos na Região do Setor A  

 

Grande parte do município de São Miguel do Tapuio integra esta bacia por meio 

de muitos povoados e comunidades. Alguns deles foram possíveis de averiguar. Como 

exemplo, destaca-se o povoado Frozinha, Baixa Verde e a comunidade Barraca das Tabuas, 

todos situados no setor A. A atividade predominante nesta seção é a agropecuária. Existem 

grandes áreas com cultivo de caju (Figura 22), mandioca, manga além de outras culturas. 

Visualizou-se uma grande extensão de terras já preparada para plantio ainda próximo ao 

povoado Baixa Verde na estrada para Assunção do Piauí (Figura 23). 
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Fonte: Cristiane Santiago, 2014.                                           Fonte: Cristiane Santiago, 2014. 

Há também criação de bovinos, ovinos, equinos, suínos, aves e principalmente 

caprinos o que foi possível constatar por toda a bacia esse tipo de atividade (figura 24 e 25). 

Nesse contexto, são produzidos e comercializados produtos derivados como: leite de vaca, 

ovos e mel de abelha.  

 

 

Fonte: Cristiane Santiago, 2014.                                 Fonte: Cristiane Santiago, 2014. 

 

Em meio a tantas atividades, para suprir a deficiência de água superficial, já que 

as chuvas são escassas e os riachos que cortam as comunidades só contem água no período 

chuvoso, há investimentos na construção de poços artesanais e tubulares, cisternas e/ou os 

moradores se utilizam de técnicas mais rústicas como cavar pequenos barreiros a fim de 

armazenar água da chuva para a utilização durante o período seco (Figura 26 e 27). 

 

Figura 22- Cultura de Caju na Região de São Miguel 
do Tapuio 

Figura 25- Instalações para Criação de Bovinos em    
Baixa Verde 

Figura 24- Criação de Caprinos no Povoado Frozinha 

Figura 23- Área Preparada para Plantio na Estrada 
para Assunção do Piauí. 
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Figura 26 e 27- Construções de Cisterna e Abertura de Barreiros Usados para Armazenar Água da Chuva.                             

  Fonte: Cristiane Santiago, 2014.                                    Fonte: Cristiane Santiago, 2014. 

 
Esse tipo de atividade visa, essencialmente, o suprimento de água para uso 

imediato, uma vez que, as características do solo da região mostram-se do tipo arenoso na 

maior parte do terreno, denotando fragilidade em termos de retenção da água por muito 

tempo. Inclusive o grande valor de evapotranspiração detectada na área impede que esse tipo 

de construção em barreiro seja uma alternativa a longo prazo àqueles que necessitam do 

suprimento d’água. Geralmente, se faz para os próprios animais consumirem. Os barreiros são 

cavados também no leito do rio onde há alguma nascente. 

Contudo, pode-se observar também a construção de caixas e reservatórios cuja 

água provem de poços perfurados na região, mas muitas das formas de armazenamento 

d’água vistas são inadequadas. O recurso fica exposto, o que aumenta principalmente os 

níveis de evaporação; outras não há controle de vazão e permanecem jorrando, o que 

representa desperdício desse recurso (Figura 28 e 29). 

 

   

  Fonte: Jorge Eduardo, 2014.                                              Fonte: Jorge Eduardo, 2014. 

Figura 28- Desperdício de Água Extraída de Poço Tubular 
Armazenada em Caixa na Região do Setor A   

Figura 29- Poço Tubular da Região de Assunção (setor A). 
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6.2.2- Principais Usos Desenvolvidos na Região do Setor B 

 

Somente Pimenteiras e Aroases (setor B) possuem pouca extensão de terra 

inserida na bacia. Contudo, extensões de terras ocupadas, em sua maioria, por grandes 

fazendas. Para cruzar essa região da bacia a estrada corta várias fazendas com acesso por 

porteiras. Uma das maiores fazendas dessa região é a Serra Negra, situada na localidade de 

mesmo nome. Encontrou-se uso de recursos para fins agropecuários (figura 30 e 31) com 

grandes terrenos arados e preparados para plantio. Essa área possui uma infraestrutura 

superior, com instalações bem sofisticadas inclusive, pista de pouso para pequenos aviões o 

que permite a facilidade quanto ao acesso à área. 

 

Figura 30- Grande área Tratada para Plantio  
na Fazenda Serra Negra                 

Fonte: Cristiane Santiago, 2014.                                         Fonte: Cristiane Santiago, 2014. 

Observa-se que na maioria das fazendas a criação de caprinos, bovinos é realizada 

de forma extensiva, ou seja, os animais são criados soltos utilizando-se de grandes extensões 

de áreas para pastagem. Isso foi notado nas comunidades de Pripiri, Pripiri Novo e 

Jenipapeiro 2. 

Destaca-se que em Pimenteiras, a produção de bananas chega a 41toneladas, 

arrecadando cerca de 20mil reais em sua produção, juntamente com a cultura de castanha de 

caju que chega a produzir 171 toneladas (figura 32). Nas lavouras temporárias, destacam-se a 

produção de arroz, fava, feijão, milho, mamona, mandioca e melancia que juntas totalizam 

uma produção de 6.570 toneladas. Existe também nessa região da bacia a extração de cera de 

carnaúba (Figura 33) e de madeira para carvão, tora e lenha (IBGE, 2010). O mesmo também 

ocorre nas outros setores. Na região de São Miguel do Tapuio além destas culturas, produz-se 

também coco da baía e manga como lavouras permanente. 

Figura 31- Criação de Bovinos. 
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Fotos 32- Plantação de Caju na Região do setor C                                                                                                                             

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cristiane Santiago, 2014.                                           Fonte: Cristiane Santiago, 2014. 

 

De fato a grande variedade de atividades em desenvolvimento nesse setor 

contribui para o crescimento econômico da bacia, uma vez que gera emprego, melhora a 

renda da população e aumenta a oferta de bens e serviços. Contudo, não se deve esquecer que 

muitos latifúndios destinam sua produção para outros municípios e Estados deixando de 

contribuir o suficiente para o desenvolvimento da região. 

 

6.2.3- Principais Usos Desenvolvidos na Região do Setor C 

 

Dentre as atividades agropecuárias em pequena e larga escala destaca-se aquelas 

realizadas nas áreas ribeirinhas desse setor com culturas de milho e feijão além de criação de 

bovinos e suínos. Em virtude do rio apresentar-se perene nessa região por já estar próximo da 

foz os moradores aproveitam-no para utilizar o sistema de irrigação nas culturas.  

Outra de grande relevância que ocorre nessa região é o turismo religioso, que 

acontece de forma bem significativa em Santa Cruz dos Milagres. Nesse meio, o rio São 

Nicolau apresenta-se como um atrativo turístico para romeiros e visitantes no que se refere ao 

lazer (Figura 34).  

 

 

 

 

 

 

Foto 33- Exemplo de Carnaubal Usado para 
Extração de Cera     
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Figura 34- Visitantes e Turistas se Dirigindo ao Rio São Nicolau, Referência de Lazer da Cidade. 
 

 

 

 

 

 
      
 

 
 
 
 

   Fonte: Heiligkreuz, 2010. 
  

Devido a esta atividade, Santa Cruz dos Milagres é considerada a cidade com a 

maior romaria do Piauí e a terceira maior do Nordeste chegando a receber mais de 50 mil 

romeiros por ano. As romarias ocorrem em três períodos: na Invenção de Santa Cruz que 

inicia dia 2 de maio e se estende por três dias (Figura 35). Em setembro ocorre a Exaltação de 

Santa Cruz no período de 5 a 14, ocasião em que a cidade se transforma e se torna 

intrafegável ao receber cerca de 50 mil pessoas praticamente sem infraestrutura para 

acomodar com conforto a todos. Muitas pessoas se alojam em barracas nas matas e nas 

proximidades da Igreja (Figura 36). O Encontro dos Santos é a última manifestação religiosa e 

é realizada no mês de Novembro aglomerando em torno de 30mil pessoas vindas de vários 

municípios (OLIVEIRA, 2011). 

 

 

Fonte: Portal O Dia, 2013.                                                Fonte: Portal O Dia, 2013. 

Figura 35- Multidão Dirigindo-se à Igreja Matriz  
no Período da Invenção de Santa Cruz 
 

Figura 36- Romeiros se Acomodando nas Proximidades 
da Igreja por Conta da Lotação nos Abrigos e Hotéis. 
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Com o crescimento da romaria e a valorização do local houve uma transformação 

espacial muito rápida no que tange a investimentos em infraestruturas visando o 

desenvolvimento da economia local com base no turismo da região. 

Dentre os investimentos destaca-se a construção da orla de São Nicolau concluída 

em 2011 e a Barragem dos Milagres já em fase de construção no rio São Nicolau que prevê 

capacidade de 492hm3 para fins de abastecimento hídrico. 

A construção da Barragem Santa Cruz dos Milagres visa beneficiar uma 

população de cerca de 22.500 habitantes através de abastecimento d’água das cidades 

circunvizinhas, irrigação ao longo do vale do Rio São Nicolau à jusante e montante da 

barragem além de aproveitamentos hidroagrícolas em torno do lago a ser formado, 

piscicultura e lazer. Visa ainda levantar dados referentes a possível implantação de uma 

Pequena Central Hidrelétrica (PCH) na região do setor C (IDEPI, 2006). 

Os investimentos apontam também para a infraestrutura implantada nos pontos 

mais visitados da cidade (Igreja principal, na Cruz do alto do morro e na Fonte dos milagres). 

Destaca-se também a construção do novo santuário, de conjuntos habitacionais e de pequenas 

edificações para os vendedores além de melhorias para a recepção de visitantes, de 

pavimentação de ruas e vias de acesso à cidade, dentre outras. 

O mapa 11 ilustra o uso e cobertura da terra na bacia conforme os critérios 

adotados a partir do manual de uso e ocupação do IBGE que destaca também a cobertura 

vegetal predominante em cada setor, o que ajuda a compreender o nível de conservação da 

área. 
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 MAPA 11: Uso e Cobertura Atual da Bacia Hidrográfica do rio São Nicolau-PI 
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Em meio a tantos investimentos, existe para a bacia do rio São Nicolau problemas 

relacionados ao saneamento ambiental, drenagem urbana e outros. E, apesar dos vários usos, a 

produção ser bastante alta e gerar renda à população local, os níveis de pobreza conforme 

pesquisa do IBGE do censo 2010 é considerada ainda muito elevado. 

 

6.3- Problemática Ambiental da Bacia e Impactos Decorrentes das Formas de Uso e 

Ocupação 

 

O Estado do Piauí possui cerca de 150.454 km2 de área inserida no semiárido 

(PEREIRA JR, 2007). Característica específica de parte do semiárido piauiense, refere-se a 

abundância de água subterrânea. Isso ocorre devido às características geológicas que, 

diferentemente das outras áreas de domínio do semiárido, apresenta-se na sua maioria em 

terrenos de rochas sedimentares, o que permite baixo escoamento superficial, uma grande 

infiltração e posterior armazenamento de água no subsolo, estando protegida da evaporação.  

Estima-se que 70% do volume da água do subsolo nordestino estejam localizados 

na bacia do Piauí/Maranhão. Considerando que o semiárido possui apenas 30% de sua área 

em terrenos sedimentares e que os aquíferos se apresentam de forma esparsa no nordeste, essa 

concentração de água é privilegio do Piauí. Suprimento este que o difere das outras regiões do 

semiárido (SUASSUNA, 2002).  

Além disso, a água armazenada nos aquíferos apresenta-se, em sua maioria, de 

ótima qualidade para o consumo humano e também para outros fins, diferentemente das águas 

filtradas em terrenos cristalinos os quais são predominantes no semiárido nordestino (70%) 

(SUASSUNA, 2002). Mesmo assim, a população que aí reside sofre com grandes problemas 

provenientes das condições climáticas adversas características do semiárido. Contudo, as 

dificuldades por que passa a população se deve mais pela falta de gestão e de planejamento 

adequados do que pela própria dinâmica ambiental. 

Em termos ambientais, num solo como da região semiárida, qualquer alteração ou 

atividade implantada requer cuidados e estudos de modo a adequar o uso às limitações do 

ambiente. Do contrário, se terá um consumo limitado dos recursos, trazendo complicações 

maiores, especialmente as pessoas com menor poder aquisitivo.  

Nos problemas relacionados às atividades desenvolvidas na região também soma-

se aos motivos a forte concentração de latifúndios. Em muitos lugares as plantações em larga 

escala só é possível com investimentos em irrigação o que dificulta o desenvolvimento da 

população, pois muitos não possui condições financeiras para tal fim. Desse modo, muitos 
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vão trabalhar nos grandes latifúndios que exploram a mão de obra barata e assim conseguem 

se sobressair diante da maioria da população. 

A perda dos hábitos regionais é um dos problemas ressurgentes quando atividades 

são inseridas sem considerar ou valorizar a cultura local propiciando que os habitantes 

construam novos hábitos e costumes.  

Não obstante, o resultado gerado pelas formas de uso e ocupação nas cidades 

impactam negativamente não só o meio econômico, no que se refere a concentração de renda, 

mas também o meio sociocultural e, principalmente o meio ambiental.  

O acesso à água constitui um dos principais problemas enfrentados, sendo um 

recurso essencial para o desenvolvimento de atividades como agricultura, pecuária, sobretudo, 

para a boa qualidade de vida das pessoas. Como a maior parte da produção agrícola dessa 

região é de subsistência e o poder aquisitivo de grande parte da população é muito baixo, esta 

depende fortemente da dinâmica da natureza para obter em sua produção o suficiente ao 

menos para as necessidades básicas, pois, na agricultura, para se produzir o ano todo é 

necessário o uso de técnicas de irrigação, o que nem todos tem acesso. Diante disso, quando 

há um período longo de seca a situação tende a se agravar e muitos moradores são obrigados a 

sair de suas localidades gerando novos conflitos.  

A fim de amenizar esse problema, muitas medidas são tomadas como a perfuração 

de poços e a construção de reservatórios ou barragens. Nesse caso, a fim de aumentar a 

disponibilidade hídrica na região do semiárido para a população piauiense, estão previstas, 

segundo SEMAR (2010), a construção de mais 11 reservatórios e outros tantos poços em toda 

a bacia do Poti. Um desses reservatórios corresponde a barragem sendo instalado na cidade de 

Santa Cruz dos Milagres no setor C. Certamente a implantação dessa obra irá alterar o regime 

hidrológico com mudanças na vazão e na regularidade do rio futuramente. 

A implantação de cisternas, construção de açudes, barragens, planos de irrigação e 

perfuração de poços para aproveitamento dos aquíferos, bem como, o direcionamento de 

atividades voltadas a população com o intuito de levar o conhecimento sobre a região 

semiárida e ressaltar suas fragilidades e potencialidades, possibilitaria uma melhor 

convivência e desenvolvimento dessa região. Isso contribuiria para evitar e atenuar 

consideráveis impactos negativos ao ambiente ocasionados por manejo inadequado e 

interferências exaustivas ao ambiente corriqueiras na ausência de planejamento e gestão 

apropriados às limitações do semiárido.  Assim, acrescenta-se que  

O segredo da convivência está em compreender como o clima funciona e adequar-se 
a ele. Não se trata mais de “acabar com a seca”, mas de adaptar-se de forma 
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inteligente. É preciso interferir no ambiente, é claro, mas respeitando as leis de um 
ecossistema que, embora frágil, tem riquezas surpreendentes. (MALVEZZI, 2007 
p.12). 

 

6.3.1- Impactos observados no Setor A 

 

Dos impactos observados especificamente no setor A destaca-se a presença de 

erosão do solo de diferentes tipos. A erosão laminar apesar de ser de difícil detecção fora 

observada em alguns pontos, como exemplo na Figura 37. Esse tipo de erosão é expressa a 

partir da aparência de solos pedregosos sinalizando perda das partículas menores por meio 

eólico já que, em particular, é passível de acontecer em solos expostos como os encontrados 

na região (Figura 38).  

Das áreas prejudicadas por esse tipo de impacto observou-se que sua maioria 

pertence a regiões com predomínio da atividade agrícola e de pastejo. Outras foram 

encontradas em regiões com retirada de material para construção e em regiões próximas a 

rodovias.  

 

 

Fonte: Cristiane Santiago, 2014.                                    Fonte: Cristiane Santiago, 2014. 

 

Outro tipo de erosão encontrada no setor A refere-se à erosão em sulcos e ravinas, 

muito comumente encontrada por toda a bacia. O surgimento desses tipos de erosão se deve 

também pela retirada da vegetação e exposição do solo e pelo manejo inadequado no trato 

com a atividade agropecuária tornando o solo impróprio para culturas já que fora detectado 

algumas áreas com a vegetação queimada, forma rustica de tratamento de áreas para produção 

Figura 37- Solo Pedregoso Devido à Erosão Laminar Figura 38- Solo Exposto Propiciando o    
Surgimento de Erosão.  
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agrícola e, outras com solapamento causado pelo solo exposto por possíveis sucessões de 

plantio.  

Foram observadas áreas com solo sem cobertura vegetal nos quais pequenos 

agricultores utilizam-se de técnicas tradicionais e rudimentares para o plantio agrícola como é 

o caso de queimadas, o que faz com que o solo perca algumas de suas propriedades e torne-se 

mais frágil e improdutivo com o passar do tempo (figura 39). Esse tipo de manejo, se 

realizado repetidas vezes, acelera o processo de erosão, ainda mais por conta do abandono 

dessas áreas posteriormente ao seu desgaste. Contudo, em regiões cujo clima é mais seco 

como fora detectado no setor A, a probabilidade de haver erosão linear e de voçorocas é muito 

menor, se considerar as condições climáticas. Mas, além destes fatores é preciso lembrar que 

a declividade do terreno também é fator determinante no aparecimento de erosão desse tipo 

influenciando na evolução e dimensão, por exemplo, dos sulcos de erosão e as ravinas como 

assim mesmo foram encontradas na região (figura 40). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Cristiane Santiago, 2014.                                                  Fonte: Cristiane Santiago, 2014. 

 

Além desses problemas, é possível observar de forma sobressalente deposição de 

lixo, lançamento de dejetos no leito e nas proximidades dos cursos fluviais nas áreas 

urbanizadas como em Assunção do Piauí (figura 41) por conta também da infraestrutura de 

saneamento ainda precária.  

 

Figura 39- Área Queimada como Forma de Manejo 
Agrícola. 
 

Figura 40- Ravinas em Processo Evolutivo 
em uma Área de Forte Declive. 
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Figura 41- Parte da Área Urbana de Assunção do Piauí nas Proximidades do Rio São Nicolau Apresentando 
Edificações em Locais Impróprios e Lançamento de Dejetos no Rio. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cristiane Santiago, 2014. 

 

6.3.2- Impactos observados no setor B 

 

A erosão linear e as voçorocas surgem à medida que o ambiente começa a 

apresentar características de clima úmido e subúmido como é o caso do setor B. Esse fato é 

comum, pois como não há grandes totais pluviométricas mais precisamente no setor A, não 

tem como haver tanta erosão, uma vez que, é necessário o fator água para que isso aconteça, 

com exceção do tipo de erosão eólica. Então, do setor B ao C, a presença de sulcos foi 

detectada com maior frequência. Com o aparecimento dos sulcos, caso não exista 

intervenções e isso se prolongue por muito tempo, a tendência é evoluir para um estágio mais 

avançado da erosão com surgimento voçorocas (Figuras 42 e 43 e, até inicie-se um processo 

de desertificação na região. 
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Fonte: Cristiane Santiago, 2014.                                                      Fonte: Cristiane Santiago, 2014. 

 

Essa problemática está associada novamente a atividade agropecuária de forte 

presença na região.  Observam-se extensas áreas em preparo, outras com o solo totalmente 

descoberto. Desse modo, favorece o aparecimento de outros problemas, pois tais 

circunstâncias podem comprometer o desenvolvimento das atividades agrícolas em especial, 

uma vez que, compromete a qualidade do solo que deixa de ter as condições e propriedades 

necessárias para a produção e cultivo das lavouras o que leva o abandono dessas terras. 

    

6.3.3- Impactos observados no setor C  

Muitos problemas são perceptíveis na região de Santa Cruz onde a população, 

romeiros e visitantes utilizam o rio São Nicolau para seu lazer. O turismo presente na região 

de modo direto ou indireto influencia no cotidiano das pessoas. Com o turismo religioso, o 

número de pessoas aumenta consideravelmente em três épocas do ano em que são realizados 

os festejos da cidade. Cerca de 100mil romeiros visitam Santa Cruz dos Milagres que é 

considerada a terceira maior romaria do Nordeste. 

Em meio a isso e as outras atividades atuantes, uma série de problemas já é visível 

nesse trecho do setor C em termos de saneamento ambiental, drenagem urbana, falta d’água e 

energia durante a alta temporada refletindo a infraestrutura inadequada para atender a 

demanda e resultando em impactos ambientais consideráveis. 

Quem visita o santuário segue o roteiro turístico que se configura inicialmente 

com a visita a Cruz, depois a Igreja principal, ambas presente no alto do morro, e 

posteriormente a Fonte dos Milagres situada abaixo do morro próxima ao rio São Nicolau 

(OLIVEIRA, 2011a). Com isso, é possivel ver que há alterações ambientais mais 

Figura 43- Exemplo de Voçoroca no Setor B  
 

Figura 42- Presença de Ravinas na Região do Setor B 
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concentradas nesse percurso. 

Com a forte concentração de pessoas, ônibus, carros, feiras etc. no alto do morro, 

há maior pressão no ambiente refletido na poluição sonora e do ar, bem como no aumento de 

resíduos sólidos. Isso é perceptível em todos os pontos de visitação, destacando-se a poluição 

às margens do São Nicolau (figura 44). Além disso, edificações levantadas em seu leito e 

utilizadas para o lazer como bares e restaurantes contribuem para a poluição dessa região 

(figura 45). 

 

 

Na Fonte dos Milagres foi construída uma estrutura para os visitantes sendo esta, 

mantida com recursos da prefeitura (figura 46) e também é utilizada por muitos moradores 

para higiene pessoal. Contudo, é perceptível nos arredores, e principalmente na nascente 

próxima a esta fonte a deposição de lixo (figura 47).  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Fonte: Cristiane Santiago, 2013.                                             Fonte: Cristiane Santiago, 2013. 

Figura 47- Lixo Depositado Numa das Nascentes 
Próxima à Fonte dos Milagres  
 

Figura 46- Fonte dos Milagres Visitada pelos Romeiros 
e Conservada com Recursos da Prefeitura.  

Figura 45- Construções Erguidas e Ocupação no Leito do Rio. 

Fonte: Cristiane Santiago, 2013. Fonte: Cristiane Santiago, 2013. 

Figura 44- Lixo Depositado as Margens do Rio São Nicolau. 
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Existe ainda neste setor a degradação dos solos agrícolas, derivado do uso 

inadequado das terras e pisoteio de animais criados no regime de pecuária extensiva, poluição 

das águas superficiais através da utilização do curso para despejo de resíduos, queimadas e 

retiradas excessivas de vegetação pela extração de madeiras que também são condicionantes 

para o aparecimento de áreas degradadas. É visível indícios de erosão do solo com 

aparecimento de sulcos e clareiras expostas as intempéries devido a retirada da vegetação 

(Carta-imagem 1).  

Muitos moradores utilizam as áreas de várzeas para a agricultura, alguns 

empregam sistemas de irrigação nas lavouras através do bombeamento da água do rio. O 

sistema usado na irrigação é o de aspersão. O modelo usado na plantação pode estar 

contribuindo para o transporte de partículas do solo através do salpicamento e, associado ao 

declive do terreno e a direção que estão sendo plantadas as culturas, ou seja, paralelamente ao 

declive do terreno pode causar o aparecimento de sulcos, tornar o solo improdutivo com o 

passar do tempo devido à retirada de nutrientes do mesmo (figura 48). Esse tipo de manejo 

pode contribuir também para o assoreamento do rio. 

 

Figura 48- Sistema de Plantio com Uso de Irrigação por Aspersão com Declive no Sentido ao Rio. 

 
       Fonte: Cristiane Santiago, 2013. 

Dentre as utilizações do rio para fins domésticos destaca-se seu uso para lavagem 

de roupas, costume frequente ao longo do rio, onde é possível verificar a presença de muitas 

mulheres realizando tal serviço. Com isso, vestígios de materiais e objetos poluentes deixados 

às margens do rio São Nicolau são frequentemente encontrados.  

Sistema de irrigação 

Declividade do 

terreno 



126 

 

 

 

As edificações erguidas no leito do rio utilizadas como bares e restaurantes para o 

lazer da comunidade e dos turistas (carta - imagem 1) tem seu movimento redobrado nos 

períodos festivos da cidade.  

 

Carta- imagem 1- Problemas Ambientais Encontrados no Setor C da BH. 

Elaboração: Cristiane Santiago, 2013. 

 

Muito embora essas ações não apresentem danos irreversíveis aparentes ao 

ambiente até o momento, algumas iniciativas advindas das escolas públicas da região já 

surgiram buscando por meio de informativos e avisos promover a educação ambiental, de 

Figura 06: banheiros construídos 
às margens do rio. 

Figura 01: lavandeira às 
margens do rio. 1 

2 

3 

4 

5 

6 
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modo a sensibilizar aqueles que frequentam o local e assim, contribuir para a conservação do 

ambiente. 

Entretanto, o que fora observado é que mesmo com estas iniciativas, os limites do 

ambiente ainda não são respeitados (Figuras 49 e 50). As pessoas ignoram os avisos e acabam 

cometendo diversas ações que comprometem a qualidade ambiental. 

 

Figura 49 e 50- Placas Espalhadas no Entorno dos Bares na Intenção de Promover a Educação Ambiental 

   Fonte: Silva, 2014.                                                           Fonte: Cristiane Santiago, 2014. 

Essa apropriação do ambiente, sem dúvida, traz alterações consideráveis, desde a 

presença de lixo no rio e proximidades, até a poluição sonora gerada a partir do uso de caixas 

amplificadoras de som, que acaba comprometendo a dinâmica natural do ambiente (foto 51 e 

52). Alteração refletida no próprio comportamento da fauna local, em especial, os pássaros 

que se afastam de suas moradias chegando até a migrar para outras regiões.  

 

 

   Fonte: Cristiane Santiago, 2014.                                         Fonte: Cristiane Santiago, 2014. 

É importante relembrar que a implementação do reservatório (Barragem dos 

Figura 51- Uso de Caixas Amplificadoras de 
Som 

Figura 52: Presença de Bares e de Veículos nas 
Proximidades do Rio. 
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milagres), já em fase de construção no setor C, trará modificações consideráveis nesse trecho 

nos próximos anos. Desde as transformações físicas como redução da vazão, o que por sinal já 

é bastante abreviada no período de estiagem permitindo a travessia do rio a pé, carro ou moto 

(figura 53), inundações de áreas agricultáveis e com moradias, dentre outros impactos 

relevantes quando da inserção desse tipo infraestrutura para fins de armazenamento hídrico. 

 

    Figura 53- Travessia de Veículos no Rio São Nicolau. 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

Fonte: Cristiane Santiago, 2014. 

Possivelmente essa intervenção contribuirá para aumento de riscos ambientais 

juntamente com as outras formas de uso e ocupação acima descritas. Também podendo 

influenciar (ou já está influenciando) no cotidiano da população local, uma vez que, muitos se 

utilizam diretamente do rio para o lazer, higiene pessoal e atividades domésticas (lavagem de 

roupas), dentre outras. 
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7- FÓRMULA FINAL DO DIAGNÓSTICO FÍSICO-CONSERVACIONISTA DA 

BACIA DO RIO SÃO NICOLAU 

 

Os parâmetros da fórmula descritiva final permitiu uma análise do estado de 

conservação e de degradação da bacia hidrográfica de São Nicolau nos diferentes setores. A 

fórmula descritiva foi mensurada para cada setor da bacia sendo aplicada em dois períodos: 

no ano de 1989 e de 2010. A aplicação da fórmula considerando esse período tem como 

mérito verificar as transformações ocorridas nesse espaço de tempo.  

Essa comparação é possível devido a variação do parâmetro Índice de Cobertura 

Vegetal (ICV), sendo este o fator que, ao sofrer alterações, influencia diretamente nos outros 

fatores já que a presença da vegetação evita perdas de solo, especialmente em terrenos com 

declives acentuados, e proporciona maior capacidade de retenção de água.  

Baseando-se nas adaptações realizadas da metodologia de Beltrame (1994), 

efetuou-se a somatória dos índices obtidos de cada um dos parâmetros analisados 

individualmente, levando em consideração as fórmulas estabelecidas.  

Os resultados estão expressos na tabela 21 bem como o valor da somatória 

referente aos anos analisados de 1989 e 2010, estando representado na figura 54. 

 

 Tabela 21- Resultado da Fórmula Descritiva Final de Cada Setor. 
 

PARÂMETROS SETOR A SETOR B SETOR C 
Índice da Cobertura Vegetal (1989)  3,43 3,30 2,59 
Índice da Cobertura Vegetal (2010) 3,37 2,72 2,97 
Índice Climático  2,69 1,32  0,0  
Erosividade  3,21 4,05 4,78 
Erodibilidade 1,44 2,22 1,72 
Densidade de Drenagem 0,27 0,26 0,29 
Declividade Média 1,19 1,12 1,16 
Soma dos Índices de 1989  12,23 12,27 10,54 
Soma dos Índices de 2010 12,17 11,69 10,92 

Fonte: Cristiane santiago, 2014 

Os valores resultantes da fórmula descritiva final da bacia hidrográfica do rio São 

Nicolau estão dispostos nos seus respectivos setores na Figura 54. 
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Setor A

Setor B

Setor C

RESULTADO DA FÓRMULA DESCRITIVA DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO NICOLAU-PI 

1989- 12,23 
2010- 12,17 

1989- 12,27 
2010- 11,69 

1989 -10,54 
2010-10,92 

Fonte: Cristiane Santiago, 2014. 
 

Figura 54- Valores Resultantes da Fórmula Final do DFC da BH de São Nicolau-PI 
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7.1- Estado Físico-Conservacionista da Bacia Hidrográfica do Rio São Nicolau. 

 

A partir dos parâmetros determinados para a bacia hidrográfica de São Nicolau, 

segue: 

EFC = (ICV) + (IC) + (R) + (K) + (DD) + (DM) 
 

Onde:  

EFC = é o Estado Físico Conservacionista da BH do rio São Nicolau.  

ICV = é o Índice de Cobertura Vegetal, parâmetro que varia de 1 (alto) a 5 (baixo);  

IC = é o Índice Climático, parâmetro que varia de 1 (muito baixo) a 5 (muito alto); 

R = é a Erosividade da chuva, parâmetro que varia de 1 (muito baixa) a 5 (muito alta); 

K = é a Erodibilidade do solo, parâmetro que varia de 1 (muito baixa) a 4 (muito alta); 

DD = é a Densidade de Drenagem, parâmetro que varia de 1 (baixa) a 4 (alta);  

DM = é a Declividade Média, parâmetro que varia de 1 (plano) a 4 (montanhoso); 

Com o intuito de obter os valores finais das fórmulas descritivas, a soma dos 

índices mínimos de cada parâmetro foram estabelecidos como padrão de melhores condições 

quanto ao processo de conservação/degradação. E, como padrão de piores condições 

estabeleceu-se a soma dos índices máximos de cada parâmetro.  

Para os valores finais das fórmulas, utilizou-se a equação da reta como mostra o 

quadro 13. Diante disso, conforme as classificações realizadas e os níveis estabelecidos em 

cada parâmetro, o mínimo valor possível obtido na fórmula descritiva sugerida foi 6 (soma de 

todos os índices iguais a 1), o que representa o melhor estado físico-conservacionista que o 

setor poderia demonstrar. Do mesmo modo, o máximo valor possível obtido na fórmula 

descritiva foi 27 (soma de todos os índices com valores máximos) representando o pior estado 

físico-conservacionista que o setor poderia apresentar. A partir dos valores 6 (mínimo) e 27 

(máximo), tem-se o ângulo de inclinação da reta. 

Quadro 13- Equação da Reta para a Fórmula Descritiva. 

y = ax + b  
Se: y = 0  
x = 6  
6a + b = 0  

Se: y = 100  
x = 27  
27a + b – 100 = 0  

27a + b – 100 = 0  
6a + b = 0 (-1)  
21a - 100 = 0  
a = 4,76  
 
Então b = - 28,52 
 
 

Assim, a equação da reta é: y = 4,76 x – 28,52.  
  Fonte: Cristiane Santiago, 2014, adaptado de Beltrame (1994). 
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Com a substituição dos valores encontrados pela soma dos índices por (x), tem-se o 

seguinte resultado para os três setores nas duas épocas analisadas:  

Y = 4,76 x – 28,52 

Para 1989 

  

Setor A: y = 4,76 . 12,23 – 28,52 = 29,69 

Setor B: y = 4,76 . 12,27– 28,52 = 29,88 

Setor C: y = 4,76 . 10,54– 28,52 = 21,65 

   

Para 2010  

 

Setor A: y = 4,76 . 12,17– 28,52 = 29,40 

Setor B: y = 4,76 . 11,69– 28,52 = 27,12  

Setor C: y = 4,76 . 10,92– 28,52 = 23,45  

   

Os resultados da análise de conservação/degradação da bacia de São Nicolau nos 

anos de 1989 e 2010, apontam o maior potencial de risco de degradação no setor A o qual 

apresentou valores em 1989 de 29,69 e em 2010 de 29,40 que mesmo apresentando uma 

redução do risco entre os anos, os valores ainda são consideráveis, portanto, o maior valor 

obtido entre os setores. Em contrapartida, o setor C foi o que apresentou potencial de risco 

menor.  Os números estão ordenados na tabela 22. 

 

Tabela 22- Índice de Conservação/Degradação dos Setores da BH de São Nicolau nos Anos de 1989 e 2010. 

Setores Índice de Conservação/ 
Degradação Física em 1989 
(0 – 100)  

Índice de Conservação/ 
Degradação Física em 2010 
(0 – 100)  

A  29,69 29,40 
B  29,88 27,12 
C  21,65 23,45 

          Fonte: Cristiane Santiago, 2014. 

 

Houve diminuição do índice risco de degradação nos setores A e B. No setor B 

observa-se uma redução de mais de 2,00 unidades críticas, mas, a menor diferença registrada 

entre os anos foram nos índices do setor A. Contudo, o Setor C apresentou aumento 

considerável do índice de degradação física no intervalo de tempo estudado apresentando 

nível de 21,65 em 1989, e em 2010 o índice elevou-se para 23,45.  

Media dos níveis de degradação/ 
conservação da bacia: (1989/2010) 

Setor A: 29,54 

Setor B: 28,50 

Setor C: 22,55 
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Na média entre os índices no intervalo de tempo estabelecido, o setor A foi o que 

prevaleceu entre os outros com maior risco de degradação na bacia.   

Como o fator que influencia nessa mudança entre os valores é o índice de 

cobertura vegetal da bacia, conforme sua modificação no passar dos anos, é perceptível a 

alteração nos resultados do risco de degradação física da área. Por isso, as diferenças 

evidenciadas nos resultados em termos de conservação/ degradação dos setores da área de 

estudo, representam o estado físico-conservacionista da cobertura vegetal.  

Com isso, o tipo de vegetação do lugar contribui com o aparecimento de índices 

negativos ou positivo quanto ao estado físico da mesma.  O setor C, apesar da grande 

variedade de atividades e impactos consideráveis, foi o que mostrou o menor risco de 

degradação da bacia. Esse resultado sofreu influência dos fatores naturais analisados, tais 

como, baixo Índice de severidade do clima, cobertura vegetal mediana (vegetação de cerrado) 

e baixo índice de declividade. Também considera-se o tipo de solo predominante na região, 

bem como a alta capacidade de infiltração do mesmo, o que considerando os níveis de 

declividade do terreno, diminui o risco de erosão. Entretanto, não se deve ignorar que foi o 

único setor a apresentar aumento dos níveis de degradação no intervalo de 27 anos. 

Apesar do Estado Físico-Conservacionista dos setores A e B terem melhorado 

com o passar do tempo, não se pode deixar de considerar na análise dos parâmetros alguns 

índices relevantes. O índice de cobertura vegetal, por exemplo, foi menor nessa região, 

possivelmente por conta da predominância da vegetação de caatinga ou pelo aumento de áreas 

agrícolas nesses setores.  

Em síntese, pode-se dizer que o parâmetro de ICV sofreu variação positiva e 

também negativa com o passar dos anos, tanto por meio de uma diminuição considerável da 

cobertura vegetal quanto pela substituição da mesma por uma variedade de culturas que 

atualmente predomina na região resultante da atividade agrícola, o que influenciou muito na 

determinação do Estado Físico-Conservacionista da bacia.  

Nesse caso, é importante salientar que essa condição da bacia requer maior 

atenção no que confere as formas de uso e ocupação, uma vez que, considerando o histórico 

geral de ocupação dos municípios denotando localidades de origem bem recentes ainda, e o 

desenvolvimento da região da bacia, o seu crescimento é dinâmico, acelerado e muito 

perceptível, isto é, a implantação e expansão do meio urbano, a extração da vegetação para as 

mais diversas atividades, o preparo de terras para fins agropecuários, são fatores que 

influenciam na redução e/ou modificação da cobertura vegetal da bacia como um todo.  
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Interessante é que no setor C, onde houve maior alteração do estado físico-

conservacionista, o predomínio maior é da vegetação do cerrado que é mais robusta, enquanto 

que nos outros setores, a caatinga é a que domina. Certamente, dentre os municípios que 

englobam a bacia, Santa Cruz dos Milagres (setor C), foi a que mais se destacou nos últimos 

anos por conta do desenvolvimento do turismo religioso na região. Os investimentos em 

infraestrutura de apoio a essa atividade e melhoramento das vias de acesso, podem ter também 

influenciado nos valores do DFC encontrados para este setor. 

Em contrapartida, o parâmetro índice de severidade do clima (IC) mostrou que o 

setor A é o mais vulnerável à adversidade do clima, por apresentar grande parte da área com 

grau de severidade do clima classificado como médio. Já nos setores B e C as condições 

climáticas melhoram de maneira expressiva, pois a maior parte da área apresenta-se com grau 

de severidade muito baixa.  Isso se deve as condições climáticas predominante na região do 

setor B considerado área de transição entre caatinga e vegetação da mata Amazônica, e no 

setor C onde há maior predomínio do cerrado, o qual apresenta temperaturas menos elevadas 

e regime de chuvas diferenciados dos da região semiárida propriamente dita. 

 Em concordância com o parâmetro do IC, a Erosividade da chuva (R) foi menor 

no setor A com um índice considerado baixo, em contrapartida eleva-se à medida que desce 

para os setores B e C onde fora constatado índices de R de alto e muito alto. Ou seja, os dados 

de erosividade vem confirmar os valores de severidade do clima na bacia, sendo este maior 

onde o índice de erosividade da chuva é menor e vice-versa. Isso explica a maior presença de 

voçorocas e ravinas na região dos setores B e C. 

A Erodibilidade dos solos (K) apresentou-se maior no setor B, sendo a maior parte 

do território apresentando grau de K muito alta. Isso se deve ao predomínio de Latossolo 

Amarelo, Argissolos, Neossolo Quartzarênico e Neossolo Litólico, que são mais sujeitos aos 

processos erosivos devido as suas características naturais.  

Contudo, deve-se levar em consideração o grau de declividade da região e a 

exposição do solo condicionada pela falta de vegetação que, nesse caso, apresentou ICV 

mediana. Estes fatores, unindo-se ainda ao fator de erosividade da chuva, também contribuem 

para acelerar a capacidade do solo em erodir. Uma comprovação disso, é a maior presença de 

ravinas e voçorocas na área do setor B.  

Os setores A e C destacam-se por apresentar maior predominância de 

Erodibilidade baixa, sendo que o setor A foi o que exibiu menor índice. Dentre os solos 

presentes nessa área o Latossolo amarelo é o que predomina em quase toda a extensão.  
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A Densidade de Drenagem (DD) é maior no setor C. Isso ocorre devido à 

conjunto das características geológicas, hipsométrica e pedológicas que, associadas, 

determinam as características da DD nos setores.  

A Declividade Média (DM) é pouco acentuada na bacia, tendo o domínio de um 

relevo suave ondulado. Parte do relevo nessa área é formada por serras como: Serra Negra, 

Serra Grande, Serra do Valente. As áreas com relevo forte ondulado a montanhoso estão 

basicamente no setor A, onde é possível verificar que a borda leste da bacia encontra-se na 

vertente da Serra Grande e a borda norte, se limita a chamada Cratera de São Miguel do 

Tapuio. Relatos e pesquisas recentes afirmam que essa cratera foi formada possivelmente pela 

queda de um meteoro há milhares de anos. Sua borda, de certa forma, influenciou na 

disposição dos rios na região norte do setor A. Já nos setores B e C, estes são expressivamente 

especializados por planícies fluviais e relevo plano. 

Quanto ao uso e cobertura do solo na BH de São Nicolau, este foi primordial na 

compreensão dos resultados dos parâmetros analisados, uma vez que, a maneira com que 

acontece a intervenção humana no ambiente influencia direta ou indiretamente na sua 

dinâmica natural, podendo causar inúmeros problemas tanto de cunho cultural e 

socioeconômico (crescimento acelerado das cidades) quanto de cunho ambiental. Então, tendo 

as informações de uso e cobertura constata-se que atividades como a agropecuária tanto em 

pequena e larga escala, e, a atividade turística no setor C, devido a implantação das 

instalações para determinado fim, contribuíram para os resultados de Erodibilidade do solo 

(K) e Índice de Cobertura Vegetal (ICV) terem representados os valores que maior sofreram 

alterações entre os anos de 1989 e 2010.  

Para compreensão da situação atual da bacia segue um quadro-resumo no qual são 

expressos todos os resultados obtidos através da análise ambiental da Bacia de São Nicolau 

desde os parâmetros do DFC, aspectos ambientais, levantamento das formas de uso e 

ocupação até os níveis de degradação encontrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

 

 

Quadro-Resumo 1: Resultados Alcançados na Análise da Bacia Hidrográfica do Rio São Nicolau- PI por Setor. 

PARAMETROS SETOR A SETOR B SETOR C 
  ASPECTOS AMBIENTAIS 

Geologia  Formação Cabeças; 
Pimenteiras; e Serra 
Grande 

Depósitos Colúvio – 
Eluviais; Formação 
Longá; Cabeças; e 
Pimenteiras 

Formação Sardinha; 
Poti; Longá; e 
Sardinha. 

Geomorfologia Superfícies tabulares 
estruturais; 
dissecado em cristas 
com controle 
estrutural; dissecado 
de mesas; dissecado 
em ravinas e vales 
encaixados 

Superfícies tabulares 
estruturais; dissecado 
em cristas com 
controle estrutural; 
dissecado de mesas; 
dissecado em ravinas 
e vales encaixados; 
superfícies estruturais 
pediplanadas 

Superfícies estruturais 
pediplanadas; 
superfícies tabulares 
estruturais; 
dissecação em 
grupamento de mesas. 

Solo Neossolo Litólico  
Latossolo Amarelo  
Neossolo 
Quartzarênico 

Latossolo Amarelo  
Argissolos  
Neossolo 
Quartzarênico 

Argissolos  
Plintossolo  
Neossolo Litólico 

Clima Semiárido (D),  Semiárido (D) Seco Subsumido (C1) 
Vegetação Caatinga Zona de transição Cerrado 
Hidrologia  Riachos 

Bambuzeiro, São 
Miguel, Tamboril e 
Vitória, rio 
Bambuzeiro 

Riacho dos Campos e 
o Serra Negra 

Riacho dos Campos, 
Serra Negra; riachos 
Maneta, Bastião, da 
Laje, da Tábua e 
Salitre 

PARAMETROS DO DFC 
ICV (1989)  3,43 3,30 2,59 
ICV (2010) 3,37 2,72 2,97 
IC  2,69 1,32  0,0  
R 3,21 4,05 4,78 
K 1,44 2,22 1,72 
DD 0,27 0,26 0,29 
DM 1,19 1,12 1,16 

INFORMAÇÕES ATUAIS 
Formas de uso e 
ocupação 

Atividade 
agropecuária: 
criação de bovinos, 
ovinos, equinos, 
suínos, aves e 
principalmente 
caprinos. Cultivo de 
caju, produção de 
arroz, fava, feijão, 
milho, mamona, 
mandioca e 
melancia, manga 
além de outras 

Atividade 
agropecuária: criação 
de caprinos, bovinos; 
produção de bananas; 
Castanha de caju; 
coco da baía e manga. 
Nas lavouras 
temporárias, 
destacam-se: 
produção de arroz, 
fava, feijão, milho, 
mamona, mandioca e 
melancia; extração de 

Atividade turística: 
Grandes investimentos 
trouxeram 
infraestrutura de 
suporte; Atividade 
agropecuária: criação 
de caprinos, bovinos. 
Produção de arroz, 
fava, feijão, milho, 
mamona, mandioca e 
melancia; extração de 
cera de carnaúba e de 
madeira para carvão, 
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culturas.  cera de carnaúba e de 
madeira para carvão, 
tora e lenha. 

tora e lenha.  

Impactos 
socioambientais  

Erosão laminar; 
erosão em sulcos; 
grandes extensões de 
terras desmatadas; 
deposição de lixo; 
lançamento de 
dejetos no leito e nas 
proximidades dos 
cursos fluviais nas 
áreas urbanizadas; 
falta de saneamento 
básico. 

Erosão linear, ravinas 
e voçorocas; 
abandono de terras 
antes agricultáveis; 

Falta de saneamento 
básico e drenagem 
urbana, falta d’água e 
energia durante a alta 
temporada; aumento 
da poluição residual, 
visual e sonora; 
Presença de erosão 
linear, ravinas e 
voçorocas. 

NÍVEIS DE DEGRADAÇÃO 
1989 29,69 29,88 21,65 
2010 29,40 27,12 23,45 
Elaboração: Cristiane Santiago, 2014. 

 

7.2- Proposta para o Planejamento e Gestão Ambiental da BH de São Nicolau. 

 

Diante dos resultados obtidos com o Diagnóstico Físico Conservacionista – DFC 

e das características físicas e sociais observadas das quais se destaca um desenvolvimento 

econômico e social por meio do crescimento dos municípios condicionados ao surgimento de 

diversas atividades, sugere-se algumas proposições no intuito de contribuir para um 

planejamento e gestão de forma adequada e de modo que a região alcance um crescimento 

mais próximo possível dos padrões conservacionistas os quais, em via de regra, são almejados 

em todos os países cujo desenvolvimento contradiz a conservação dos recursos ambientais. 

A adoção de medidas que visem a educação ambiental na esfera local sem dúvida 

traria efeitos positivos em todas as esferas. Algumas dessas medidas podem se resumir: na 

criação de um conselho local, que promova reuniões e palestras a toda a sociedade sobre a 

convivência sustentável com os recursos naturais; Estímulo a diversificação das práticas 

agrícolas que se mostrem adequadas ao modelo de produção familiar e manejo adequado, em 

substituição as práticas rudimentares; Incentivos fiscais para as propriedades rurais de modo a 

conservarem Áreas de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal; Fomentação de 

estudos para a criação de unidades e Planos de Recuperação das Áreas Degradadas (PRAD) e 

medidas de prevenção e controle de erosão; 

Também é condizente realizar o levantamento das principais atividades 
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agropecuárias da bacia, analisando o estado de conservação do ambiente em exploração. 

Geralmente essa fiscalização compete as secretarias de Meio Ambiente municipais em 

parceria com a Embrapa; Realizar programas que instruam os produtores sobre o manejo e 

uso do solo, e reflorestamento de áreas degradadas também somam ótimas medidas de 

planejamento e gestão; 

Como na bacia de São Nicolau, predomina a extração de água por poços tubulares 

e artesanais é conveniente também realizar um maior controle desde a perfuração dos poços 

até a utilização do recurso hídrico. A CPRM realiza o levantamento do número de poços e as 

condições que eles se encontram no que se refere a qualidade d’água. No entanto, é necessário 

uma fiscalização mais próxima, de modo que haja maior controle na extração, armazenamento 

e destino da água extraída. 

Como diz Ab’Saber, 1999 p.22, 
 

“É importante que se alerte quanto à proteção das águas de todos os rios sertanejos, 
evitando-se quaisquer tipos de poluição que possam contaminá-las [...] Em hipótese 
alguma deve-se liberar ou incentivar o uso de adubos químicos e defensivos 
agrícolas em encostas de colinas ou terraços beiradeiros e vazantes de rios. 
Instalações industriais que provoquem liberação de efluentes poluidores para rios e 
ribeiras devem também ser evitadas ao máximo possível.” 
 

A criação de um comitê para a bacia se faz necessário também, tanto pela sua 

grande extensão, uma vez que o comitê existente abrange toda a bacia do Poti, quanto pela 

diversidade de atividades desenvolvidas, precisando então de uma atuação a nível local. Um 

comitê irá auxiliar na tomada de decisão, organizar e ter um máximo controle no uso dos 

recursos presentes na bacia.  

Sem dúvida, isso iria permitir a resolução de conflitos e evitar o surgimento de 

subversões que por ventura venham ocorrer, além disso, irá promover a disseminação de 

informação a todos os envolvidos auxiliando no crescimento sustentável dessa região do 

semiárido piauiense.  Acredita-se que trabalhar os padrões conservacionistas em regiões que 

estão em ascensão traria maior proveito e resultados positivos quando do seu 

desenvolvimento futuro do que tentar inserir estes padrões em áreas que, de certa forma, já 

dispõe de costumes enraizados no modo de vida insustentável. Seria como regar uma planta 

esperando que cresça estando já ela em seu ponto de murcha permanente. 
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8- CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O estudo das condições ambientais da bacia hidrográfica do rio São Nicolau por 

meio do DFC possibilitou a identificação dos problemas e das potencialidades existentes 

nessa região do semiárido piauiense. Nesse sentido, alguns fatos importantes devem ser 

elencados. A dificuldade de acesso pelo interior da área impediu o deslocamento por alguns 

trechos não permitindo que pudessem ser levantadas ou comprovadas algumas formas de 

ocupação.  

Nesse contexto, pôde-se perceber uma realidade além das apresentadas nos mapas 

já existentes da região. Permanecem áreas ainda isoladas na bacia. Noutras as estradas já 

começam a surgir e com elas chegam os grandes latifundiários que passam a explorar os 

recursos de acordo com seus interesses financeiros. Em toda a bacia é possível ver a presença 

de grandes extensões de terras usadas para a produção agropecuária. 

Apesar de grande parte da bacia ter como ocupação povoados, pequenas 

comunidades quase que isoladas, é importante lembrar que a maioria das cidades surgiram a 

partir de relações entre pequenos comércios e por meio de fazendas que comercializavam 

produtos para as comunidades e sedes próximas, assim como surgiram os municípios que 

compõem a bacia, como mostram seus históricos. Nesse sentido, pensar desde cedo o 

planejamento de regiões como esta, ou seja, que ainda estão se desenvolvendo, permitiria que 

seu crescimento trilhasse por caminhos sustentáveis. 

 Infelizmente, com o esquecimento e descaso do poder público nas regiões 

distantes dos grandes centros urbanos no Estado do Piauí, há o surgimento de outra realidade 

que passa a fazer parte da vida no interior. Realidade essa interligada com as grandes áreas de 

latifúndio. A facilidade de compra de grandes extensões de terras por preços baixos chama 

atenção de muitos produtores que vem de outros Estados e encontram boas condições para 

investimentos. Em muitos casos, a produção dessas áreas tem como destino outras localidades 

e Estados deixando de servir a população local que de certo modo fica estagnada servindo 

apenas como mão de obra informal.  

Em contrapartida, percebe-se que o nível de conservação ambiental é ainda 

bastante considerável se comparado a outras bacias da região, talvez pelo fato da 

acessibilidade ainda ser difícil, o que conta positivamente se for olhar somente no sentido de 

conservação do ambiente natural. Quanto a utilização dos recursos hídricos, a facilidade de se 

encontrar água no subsolo permite a construção e perfuração de poços tubulares que 
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abastecem caixas d’água ou mesmo poços jorrantes. E, o que se verifica em muitos pontos 

percorridos pela bacia, são desperdícios por parte da população através da incorreta 

destinação da água que poderiam ser armazenada em locais protegidos da evaporação e 

infiltração trazendo mais garantia para aqueles que dependem da chuva para sobreviverem 

como é o caso da população residente no setor A estando inteiramente inserido na região 

semiárida onde a falta d’água é bem comum.  

A bacia é de grande importância para todo o Piauí por possuir riquezas 

incontestáveis, recursos excepcionais que são difíceis de encontrar em estimável quantidade 

em outras regiões de domínio semiárido como é o caso da água subterrânea. Esse diferencial 

torna a bacia de São Nicolau um privilégio e deve ter o devido cuidado e atenção de modo 

que, através de um planejamento apropriado, ela possa se desenvolver no sentido correto da 

palavra, ou seja, crescer dando condições para que todos os elementos que compõem esta 

unidade tenham seus limites e fragilidades respeitados. Indiscutivelmente, a relação 

sociedade-natureza terá maior conformidade evoluindo com pensamentos voltados a atitudes 

mais sustentáveis. 

O desenvolvimento sustentável de qualquer que seja a região depende, 

principalmente, de um planejamento atuante e concreto, mas, para isso, é essencial o maior 

número de informações possível. Como proposta, sugeriu-se a criação de um comitê para a 

bacia do rio São Nicolau a fim de melhorar a gestão dos recursos disponíveis. Para tanto, é de 

grande relevância a apropriação do levantamento aqui realizado, o qual já apresenta dados 

mais atualizados da área em termos de níveis de degradação/conservação e aquelas que 

requerem maior atenção, as formas de uso e ocupação, os cursos fluviais existentes e 

localização de algumas das nascentes, além disso, outros aspectos ambientais foram 

levantados na bacia.  

Foi de essencial importância realizar o Diagnostico Físico-Conservacionista da 

bacia. Com ele foi possível conhecer que setores estão mais fragilizados ou são mais 

suscetíveis a intervenção humana. Destaca-se o setor C, que apesar de não ter apresentado 

maior risco de degradação da bacia, vem elevando esse índice num curto espaço de tempo 

enquanto que nos outros setores os valores são inversos. Portanto, a atenção maior deve ser 

dada para este setor, merecendo prioridade na adoção de medidas conservacionistas de modo 

que esses números venham a diminuir também com o passar do tempo a exemplo dos outros 

setores. Assim como é importante, no mínimo, se manter os níveis de risco apresentados nos 

outros setores.  
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O parâmetro de estudo da vegetação identificou a variação com o passar dos anos 

por meio da diminuição considerável da cobertura vegetal e/ou substituição pelas culturas da 

atividade agrícola. Nesse contexto, o setor C onde houve maior alteração do estado físico-

conservacionista, o predomínio maior é da vegetação do cerrado. Certamente, o município de 

Santa Cruz dos Milagres (setor C), foi a que mais se destacou nos últimos anos por conta do 

desenvolvimento do turismo religioso na região. Os investimentos em infraestrutura de apoio 

a essa atividade e melhoramento das vias de acesso influenciaram nos valores do DFC 

encontrados para este setor. 

O parâmetro de severidade do clima (IC), mostrou que o setor A é o mais 

vulnerável à adversidade do clima, por apresentar grande parte da área com grau de 

severidade média mostrando o domínio do clima semiárido. Em concordância, a Erosividade 

da chuva (R) foi menor neste setor com um índice considerado baixo elevando-se à medida 

que desce para os setores B e C. A Erodibilidade dos solos (K) apresentou-se maior no setor B 

coincidindo com a maior presença de voçorocas e ravinas que, juntamente com os níveis de 

declividade da região, apesar de ter se mostrado pouco acentuada na bacia, e a exposição do 

solo condicionada pela falta de vegetação, são alguns dos fatores detectados os quais 

contribuem para acelerar a capacidade do solo em erodir.  

A metodologia do DFC usada poucas vezes em estudos de bacias no Piauí poderá 

abrir caminhos para novas pesquisas que busquem a sua utilização na aquisição de dados, que 

gerem resultados significativos em termos quantitativos e qualitativos. Com o DFC, os 

parâmetros que compõem a fórmula final, tais como, o balanço hídrico, índice de cobertura 

vegetal, índices de severidade, erosividade da chuva, enfim, podem ser trabalhados até mesmo 

individualmente, pois dentre tantas vantagens, permite a obtenção de várias informações de 

um determinado elemento do ambiente. 

Por meio do levantamento de inúmeras informações aqui apontadas sobre a bacia, 

espera-se que a pesquisa sirva de base para a realização de outras mais especificas e, com uso 

de técnicas e tecnologias mais avançadas promovam resultados precisos facilitando a gestão 

dos recursos. Para tanto, a parceria de órgãos públicos como a ANA, EMBRAPA e SEMAR e 

as prefeituras, pode facilitar o desenvolvimento das pesquisas por meio de investimentos ou 

outros mecanismos e instrumentos de pesquisa.  
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