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RESUMO 

 

A bacia hidrográfica do rio Missi (BHRM) compreende uma área de 148,4 Km
2 

situando-se entre 

as latitudes -3,7
o
 e -3,8

o
 e longitudes - 40

o
, e -39,7

o 
e esta totalmente inserida na porção Noroeste 

do Município de Irauçuba na região Centro-Norte do Estado do Ceará, isto é, na Microregião de 

Sobral.  A rede de drenagem faz parte da bacia hidrográfica do rio Aracatiaçu, apresenta solos 

rasos e uma vegetação bastante degradada, caracteriza-se também por apresentar um índice 

pluviométrico que varia de 800 a 1250 mm, que não favorecem boas condições climáticas. A 

crescente pressão sobre os recursos naturais, particularmente em bacias hidrográficas vem 

comprometendo a dinâmica dos sistemas ambientais, que se traduz no seu esgotamento, 

prejudicando sobre maneira a qualidade de vida de milhares de população. A área de estudo a 

presenta um índice de umidade baixo e consequentemente, menor índice efetivo de umidade e 

maior índice de aridez, o que indica uma área com clima semiárido e com alta susceptibilidade 

ao processo de desertificação. Contudo, diante deste cenário, torna-se importante e urgente 

estabelecer formas de uso, com bases sustentáveis evidenciando as potencialidades e limitações 

impostas pelo meio ambiente natural. Assim, este estudo, fundamenta-se na caracterização dos 

componentes geoambientais (geologia, geomorfologia, solos, vegetação e clima), bem como de 

parâmetros ambientais (erosividade, erodibilidade, índice climático, classes de relevo) 

importantes para analisar o nível de degradação física em que se encontra a bacia e evidenciar 

potencialidades e limitações da BHRM. Assim, neste estudo tem-se como objetivo principal: 

determinar o uso de seus recursos naturais e, subsidiariamente, estudar as características de seu 

ambiente, identificar suas unidades ambientais e realizar o diagnóstico físico-conservacionista de 

suas terras. Visto que a combinação dos elementos cria uma variedade de efeitos que tornam a 

área de estudo diferente no contexto regional, particularmente no semiárido Cearense. Neste 

caso, será valorizada a metodologia que orienta para análise da bacia hidrográfica no caso a 

análise sistêmica que se adequa perfeitamente para a pesquisa, bem como no diagnóstico físico 

conservacionista que permite analisar o nível da degradação física de bacias hidrográficas, pois, 

ajuda a analisar os indicadores potenciais de proteção ou degradação dos recursos naturais 

renováveis de uma bacia hidrográfica. 

Palavras-Chave: Análise Ambiental, Bacia Hidrográfica, Diagnóstico Físico Conservacionista e 

Uso de Terras. 



ABSTRACT 

The basin of Missi river (BHRM) covers an area of 148.4 Km
2 

standing between latitudes -3, 7° 

and -3, 8° and longitude – 40°, and -39, 7° and is fully inserted into the Northwest portion of the 

Irauçuba city in North Central region of the State of Ceará in Sobral microregionThe state of 

Ceará is not an exception, being one of the states that most suffers from desertification, 

especially in the hinterland. The uncontrolled exploitation of resources is reflected in the 

depletion affecting the dynamics of environmental systems, impairing the quality of life of 

millions of people. Considering the region climatic conditions, the watershed of the Missi River 

located in Irauçuba municipality in the North Central region of the State of Ceará, in the Sobral 

micro-region, comprises an area 1.461,22 Km², located between latitudes 3º 44 '46" South and 

longitude 39º 47' 00" West, at an altitude of 152.52 meters, has a very shallow soils and 

degraded vegetation and is also characterized by having rainfall below 550 mm/year, with severe 

water deficit. The environmental analysis of the study area, the watershed of the Missi River, 

will be based on the characterization of geo-environmental components. The combination of 

these elements creates a variety of effects that make the study area different to the regional 

context, particularly in semi-arid Ceará. In this context, it is important to understand the 

components of the environmental system of the basin, taking into account the issue of 

exploitation of natural resources sustainably enhance its planning. Therefore, it is important to 

recognize the components of the watershed environmental system, considering the sustainability 

of natural resources exploration through enhanced its planning mechanisms. However, this 

research considered on its main objective the development of an environmental study in the basin 

of Missi River through a systems approach and analysis of environmental parameters such as 

subsidies to environmental zoning and through the study look specifically: characterization of the 

study area by mapping thematic and geo-environmental parameters (geology, geomorphology, 

climate, soils and vegetation); conduct a socio-economic characterization from land use; propose 

ways to use the basin based on soil analysis, and propose an environmental zoning for land use 

planning. 

Key-words: Environmental Analysis, Watershed, Physical Conservation Diagnosis and Land 

Use. 
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1. INTRODUÇÃO  

Vivemos hoje um mundo de complexidade onde as últimas décadas são marcadas 

por grandes desastres naturais que se refletem na qualidade de vida das populações e no meio 

ambiente em particular. Contudo, muitas destas ações derivam das atividades antrópicas que 

interferem diretamente na dinâmica dos sistemas ambientais, causando problemas como o 

desmatamento, o assoreamento dos canais fluviais, bem como a degradação dos recursos 

hídricos. A bacia hidrográfica é um ambiente onde grande parte dos danos ocorre, provocando 

alterações na sua dinâmica e consequentemente à perda da biodiversidade. Diversos são os 

estudos direcionados para o entendimento dessas questões e neste contexto, umas das unidades 

ambientais que mais ganharam destaque nos últimos anos, como ambientes em que a 

viabilização do planejamento e da gestão ambiental podem ser aplicados, são bacias 

hidrográficas (LOURENÇO, 2013).  

Sabe-se, portanto, que a preservação do meio ambiente é fundamental, tanto para 

as atuais quanto para as futuras gerações. Com esta preocupação, a Política Nacional do Meio 

Ambiente (PNMA), instituída em 1981, defende a prevenção, melhoria e recuperação da 

qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento 

socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana 

(MORAES e FERREIRA, 2012). Assim, é necessário conhecer o uso adequado dos recursos 

ambientais de forma a respeitar as suas limitações e adoptar estratégias para sua conservação. Se 

isto não for considerado o grande perdedor da história será o homem que perderá todas as suas 

reservas de água, solos férteis, fauna, flora, ou seja, toda a biodiversidade que é tão importante 

para o equilíbrio ambiental e a harmonia do nosso planeta. (ARAÚJO, 2005).  

A escolha da bacia hidrográfica como objeto de estudo, deve-se ao fato dela ser 

um espaço com carateristicas própias, com integração de diversos componentes ambientais, tais  

como geologia, geomorfologia, clima, solos e vegetação. A bacia do rio Missi foi escolhiada para 

objeto deste estudo, por estar ela situada no núcleo de desertificação de Irauçuba (Sales, 2003), 

sendo crítico o entendimento do uso de seus recursos naturais para promover o controle deste 

processo. 
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Assim, neste estudo tem-se como objetivo principal: determinar o uso de seus 

recursos naturais e, subsidiariamente, estudar as características de seu ambiente, identificar suas 

unidades ambientais e realizar o diagnóstico físico-conservacionista de suas terras. 

 

1.1. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A Bacia Hidrográfica do Rio Missi localiza-se a Noroeste do Município de 

Irauçuba e compreende uma área de 148,4 Km
2
, situando-se entre as latitudes -3,7

o
 e -3,8

o
 e 

longitudes - 40
o
, e -39,7

o 
(Figura 1).  

Figura 01: Localização da área de estudo. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Nesta pesquisa, foi fundamental a busca de trabalhos que retratam as questões 

ambientais em bacias hidrográficas, especialmente a metodologia usada por Beltrame (1994). 

Contudo para fundamentar temas como Degradação ambiental em recursos hídricos, bacia 

hidrográfica como Unidade de Estudo/Planejamento Ambiental, análise de sistemas ambientais, 

zoneamento Ambiental, diagnostico fisico conservacionista foi importante rever abordagens 

especificas referentes a autores como: Leff (2001), Daly (1991), Christofoletti et al. (1998), 

ROCHA & KURTS (2001), Mendonça (1999), Araújo et al (2005), Souza (2000), PIRES & 

Santos (1995), Botelho & Silva (2004), dentre outros. 

 

2.1. A Problemática da Degradação Ambiental 

Na corrida contra o tempo o homem tem se beneficiado da exploração dos 

recursos naturais sem se preocupar com a sua reposição, tais ações resultam em alterações 

ambientais comprometendo a qualidade do meio ambiente e qualidade de vida levando a um 

estágio de degradação Ambiental.  

Ao se falar de degradação ambiental logo enfocamos uma termologia negativa no 

que se refere ao meio ambiente e sua conservação. Seguindo os conceitos modernos dos estudos 

ambientais, a definição se refere a uma mudança artificial ou perturbação de causa humana – é 

geralmente uma redução percebida das condições naturais ou do estado de um ambiente. O 

agente causador de degradação ambiental é sempre o ser humano. Processos naturais não 

degradam ambientes, apenas causam mudanças (JHONSON et al., 1997). 

Lima e Silva (1999), afirmam que diante dos processos que ocorrem, a 

degradação ambiental ocorre em toda parte nos mais variados ambientes, com maior ou menor 

grau de intensidade, dependendo das técnicas utilizadas na exploração dos recursos naturais, e, 

da preocupação local na manutenção e conservação desses recursos. No entanto, o conceito de 

degradação de terras se refere à deterioração ou perda total da capacidade dos solos para uso 

presente e futuro  (FAO, 1980 apud ARAÚJO et al, 2005). Na mesma linha de pensamento o 

autor afirma que tais perdas ocorrem principalmente por causa das principais formas de erosão  e 
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das deteriorações química e física, e coloca ainda que a degradação das terras envolve a redução 

dos potenciais recursos renováveis por uma combinação de processos agindo sobre a terra que 

pode ser por processos naturais, tais como o ressecamento do clima atmosférico, processos 

naturais de erosão, alguns outros de formação do solo ou uma invasão natural de plantas ou 

animais nocivos. Pode também ocorrer por ações antrópicas diretamente sobre o terreno ou 

indiretamente em razão das mudanças climáticas adversas induzidas pelo homem.                                                

Dessa forma, a degradação das condições do solo é muito mais séria, no sentido 

de que não é facilmente reversível, uma vez que processos de formação e regeneração do solo 

são muito lentos. Apesar disso, a degradação do solo tem sido também um factor com 

implicações na produção de alimentos (ARAÚJO et al, 2005), outro fator que contribui para 

acelerar o processo de degradação ambiental é o elevado nível de concentração fundiária, que se 

constitui num reflexo da forma como a terra está apropriada no Brasil, que é uma das mais 

desiguais do mundo. “Isto induz uma grande concentração de famílias, quase sempre numerosas, 

em pequenos estabelecimentos ou minifúndios. A grande concentração de pessoas nesses micro 

estabelecimentos conduz a uma super exploração, o que representará sobrecarga sobre a base de 

recursos naturais” (LEMOS, 2001, p.407).  

Sá et al (1994) apontam o Ceará como um dos Estados mais degradados do 

Nordeste, com mais da metade de suas terras (52,51%) classificadas entre os níveis moderado, 

forte a muito forte. Estes números equivalem a 77.000 km², de um total de 148.016 km². De 

acordo com Souza (2006), em muitas áreas do Ceará, como por exemplo, os sertões dos 

Inhamuns, a degradação ambiental já atingiu condições praticamente irreversíveis exibindo 

marcas nítidas de desertificação e para Sousa (2006), Os impactos da degradação no semiárido 

cearense, resumem-se nos cenários tendenciais seguintes: declínio da fertilidade natural dos solos 

e ablação dos horizontes superficiais; intensificação do escoamento superficial, agravando os 

efeitos da erosão laminar e dos processos lineares ligados ao escoamento difuso; remoção do 

material coluvial na direção dos fundos de vale, destruindo terras naturalmente férteis como os 

solos das planícies aluviais; degradação generalizada da biomassa das caatingas, das matas secas 

e matas ciliares; extinção de diversas espécies vegetais e animais; diminuição da produtividade 

agropecuária e perda do dinamismo das atividades ligadas ao setor primário da economia. 
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Contudo Gomes (2006) sustenta que seja em qualquer tipo de ambiente, a 

degradação é um estado de alteração do mesmo e, de como foi construído, degrada-se como 

qualquer ambiente natural ou artificial. De acordo com o grau em que o ambiente é agredido 

podemos identificar a possibilidade de uma reversão ou não ao problema de recuperação local. 

Espontânea ou em prazos bastante longos, essa recuperação depende do nível de degradação. 

Caso o sistema natural se recupere de uma atividade degradadora, seja de ação imposta pelo 

homem ou por processos naturais teremos o conceito de resiliência.  

Holling (1973) define o conceito de resiliência como sendo a capacidade de um 

sistema de absorver mudanças e ainda persistir e se estende a esse conceito a capacidade de um 

sistema retornar a um estado de equilíbrio depois de uma perturbação temporária. Estes termos 

nos remetem a questão da erosão dos solos quando mais adiante, Zacha (1982) sustenta que a 

erosão hídrica é, sobre grande parte de nosso planeta, a mais importante forma de erosão. É 

causada pela chuva e pelo escoamento superficial, sendo afectada por grande número de agentes 

naturais e antropogénicos. Pode ser expressa como a relação entre a erosividade da chuva (factor 

activo), ou seja, o potencial da chuva de causar erosão, e a erodibilidade do solo (factor passivo), 

que por sua vez é a suscetibilidade do solo à erosão (HOLÝ, 1980), sendo que as águas pluviais 

são o agente do processo (ACIESP, 1987 Pag.17). 

 

 

2.2. Bacia Hidrográfica como Unidade de Estudo/Planejamento Ambiental 

As bacias hidrográficas assumem grande importância na recuperação de áreas 

degradadas, por vários motivos. Um deles é o fato de grande parte dos danos ambientais que 

ocorrem na superfície terrestre estar situada nas bacias hidrográficas. Nesse sentido, é preciso 

conhecer a sua formação, constituição e dinâmica, para que as obras de recuperação não sejam 

apenas temporárias e sem grande eficácia, (ARAÚJO et al.,2005). Para o autor as bacias se 

caracterizam por serem constituídas por um rio principal e seus afluentes, que transportam água e 

sedimentos, ao longo dos seus canais. Elas são delimitadas pelos divisores de águas, que separam 

uma bacia da outra e, internamente, existem elevações que são denominadas de interflúvios, que 

dividem sub-bacias hidrográficas e a subdivisão de uma bacia hidrográfica de maior ordem em 
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seus componentes (sub-bacias) permite a pontualização de problemas difusos, tornando mais 

fácil a identificação de focos de degradação de recursos naturais, da natureza dos processos de 

degradação ambiental instalados e o grau de comprometimento da produção sustentada existente 

(FERNANDES & SILVA, 1994). 

No entanto, Araújo et al (2005), afirma que não podemos pensar numa bacia 

hidrográfica levando-se em conta apenas os processos que ocorrem no leito dos rios, porque 

grande parte dos sedimentos que eles transportam é oriunda de áreas situadas mais a montante, 

vindos das encostas, que fazem parte da bacia hidrográfica. Portanto, qualquer dano que aconteça 

numa bacia hidrográfica vai ter consequências diretas ou indiretas sobre os canais fluviais. Os 

processos de erosão dos solos, bem como movimentos de massa, vão fazer com que o 

escoamento superficial transporte os sedimentos oriundos desses danos ambientais para algum 

rio que drena a bacia. Conforme a proximidade da área atingida, esses materiais podem chegar 

imediatamente ao rio ou podem levar algum tempo para que tal aconteça. Isso tem causado o 

assoreamento dos rios e também dos reservatórios construídos para produção de energia 

hidrelétrica, bem como os açudes, para obtenção de água, em especial nos períodos de seca 

(BOTELHO, 1999; CUNHA E GUERRA, 2000; COELHO, 2001; BLUM, 2002; CUNHA, 

2003) apud (ARAÚJO et al, 2005). 

Dessa forma, é muito importante que os técnicos envolvidos em obras de 

recuperação dos canais fluviais conheçam bem essa dinâmica das bacias hidrográficas, porque 

qualquer obra que seja feita nos canais vai ter alguma repercussão imediata, ou a médio e longo 

prazo sobre o próprio canal, como sobre a bacia como um todo (CUNHA, 2003 apud ARAÚJO, 

et al., 2005). 

Botelho e Silva (2004), afirmam que a bacia hidrográfica é reconhecida como 

unidade espacial na geografia física desde o fim dos anos 60. Contudo durante a última década 

ela foi, de fato, incorporada pelos profissionais não só da geografia, mas da grande área das 

chamadas Ciências Ambientais, em seus estudos e projetos de pesquisa, isso significa que a bacia 

é o resultado da interação da água e de outros recursos naturais como: material de origem, 

topografia, vegetação e clima. Assim, um curso d’água, independentemente de seu tamanho, é 
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sempre o resultado da contribuição de determinada área topográfica, que é a sua bacia 

hidrográfica (BRIGANTE e ESPÍNDOLA, 2003).  

Para  Santos (2004), os fenômenos ocorridos em uma bacia, sejam eles de origem 

natural ou antrópica, interferem na dinâmica do sistema, na quantidade e qualidade dos recursos 

naturais. As medidas de algumas de suas variáveis (solo, clima, vegetação, declividade, entre 

outros) permitem compreender a soma desses fenômenos. Esse é um dos aspectos que leva os 

planejadores a escolherem a bacia hidrográfica como uma unidade de gestão, pois se trata de um 

sistema natural bem delimitado no espaço, onde as interações físicas são integradas e, portanto, 

mais fáceis de serem compreendidas, espacializadas e caracterizadas. 

No que diz respeito a questão do planejamento em bacias hidrográficas, Pires & 

Santos (1995), concordam que é imprescindível que em todas as etapas do planejamento 

ambiental de microbacias hidrográficas haja/ocorra a participação e o envolvimento dos atores 

sociais, de maneira que esses usuários dos recursos naturais possam negociar e acatar as normas 

e diretrizes de uso, de apropriação, de conservação e desenvolvimento de seu território de forma 

sustentada. Nesse sentido, é fundamental que os usuários tenham conhecimento do ambiente que 

os envolve, suas potencialidades e fragilidades, compreendendo assim os mecanismos de 

regulação do uso do solo e dos demais recursos naturais. Pois, parte-se do princípio que 

atualmente é consenso fundamentado no meio científico de que a bacia hidrográfica é a unidade 

ambiental mais adequada para o tratamento dos componentes e da dinâmica das interrelações 

concernentes ao planejamento e à gestão do desenvolvimento, especialmente no âmbito regional 

(PIRES & SANTOS, 1995). 

 

2.3. Análise de Sistemas Ambientais em Bacias Hidrográficas 

Os sistemas ambientais são o resultado de interações de diversos factores físicos, 

ambientais, econômicos e sociais que interagem de forma dinâmica, aleatória e em diferentes 

escalas espaciais e temporais. A análise e a compreensão dos mecanismos de interdependência 

que possibilitam a expressão dos arranjos espaciais na forma de paisagens requer uma percepção 

holística e sistémica. (ENVANGELISTA, 2009). 
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Para Evangelista (2009), o estudo setorizado do ambiente demonstrou grandes 

limitações que foram analisadas por vários cientistas desde as formulações iniciais da ciência 

moderna, se tornando necessária a formulação de um conjunto de ideias que compreendessem 

melhor os objetos analisados. Surge então como um paradigma alternativo aos modelos 

reducionistas, a Teoria Geral dos Sistemas que é apresentada na década de 1930 por Ludwing 

Von Bertalanffy. 

Para Bertalanffy (1973), a teoria poderia ser o instrumento ideal para analisar 

elementos, estruturas e processos, disponibilizando assim modelos que se baseassem na 

integração de elementos que pudessem ser utilizados em diversos campos do conhecimento 

científico. Na visão sistémica, a natureza é vista como um organismo que desempenha suas 

funções de forma integrada e interdependente. Um sistema poderia ser definido como “um 

conjunto dos elementos em interacção”. O modelo sistémico procura compreender o conjunto 

dos elementos mais do que suas partes, sugerindo ainda que o todo é maior que a somatória das 

propriedades e relações de suas partes, (BERTALANFFY, 1973). 

Nas citações de Christofoletti (1979), um sistema pode ser definido como o 

conjunto dos elementos e das relações e interações entre si e seus atributos, entretanto quando se 

define um sistema particular para se estudar, é importante lembrar que este não está isolado, mas 

funciona dentro de um ambiente e faz parte de um conjunto maior, o qual se encontra organizado 

em virtude das inter-relações entre as unidades, e o grau de organização destas permite que o 

conjunto assuma a função de um todo que é maior que a soma de suas partes 

(CHRISTOFOLETTI, 1979 apud MELO, 2008). Os sistemas ambientais representam entidades 

organizadas na superfície terrestre, assim a espacialidade torna-se uma das suas características 

intrínsecas. A organização desses sistemas está ligada diretamente com a estruturação e 

funcionamento de seus elementos. Esse sistema expressa-se na superfície terrestre como unidade 

de organização espacial do meio ambiente físico, também recebendo a designação de 

geossistema, (CHRISTOFOLETTI, 1979). 

Segundo Souza (2000), as unidades geoambientais representam a organização 

espacial resultante da interação dos elementos físicos e biológicos da natureza e de 

transformações socioeconômicas. Dessa forma, a análise geoambiental tem como subsídios 



25 

 

essenciais os levantamentos interdisciplinares envolvendo aspectos relacionados da geologia, 

geomorfologia, clima, recursos hídricos, solos, vegetação e uso e ocupação do solo. Esses temas 

são tratados sob o ponto de vista dos seus inter-relacionamentos, o que permite uma visão 

integrada da área que constituem fontes de informações fundamentais para o planejamento 

ambiental. 

A proposta de Mendonça (1999), para o estudo de diagnóstico e análise ambiental 

de uma bacia hidrográfica tem como base a Teoria Geral dos Sistemas, considerando a bacia 

hidrográfica como sendo um sistema aberto e que pode ser tratado de maneira eficaz no tocante à 

análise quantitativa e qualitativa do fluxo de matéria e energia presentes no sistema. O autor 

destaca, também, a importância das atividades humanas na análise da degradação ambiental, 

onde deve ser feita uma apreciação crítica das causas e conseqüências sociais do processo de 

produção e reprodução do espaço, visando obter-se o entendimento dos problemas ambientais 

presentes na bacia hidrográfica, (MENDONÇA, 1999 apud MELO, 2008). 

 

 

2.4. Diagnóstico Físico-Conservacionista como Subsídio de Gestão em Bacias 

Hidrográficas 

A degradação desenfreada dos recursos naturais renováveis nos dias de hoje, é um 

processo que deve ser analisado e contido com eficiência e rapidez. Neste sentido, uma 

metodologia para o diagnóstico da situação real em que se encontram esses recursos em dado 

espaço geográfico, passa a ser um instrumento necessário em um trabalho de preservação, 

portanto, uma das grandes abordagens no estudo de bacias hidrográficas refere-se a metodologia 

para o diagnóstico do estado de conservação de recursos naturais em bacias hidrográficas que 

passou a chamar-se de diagnóstico físico-conservacionista (DFC), (BELTRAME, 1994). De 

acordo com a autora, o diagnóstico físico-conservacionista objectiva a determinar o potencial de 

degradação ambiental de uma bacia hidrográfica a partir de indicadores (Parâmetros) potenciais 

de proteção ou degradação dos recursos naturais renováveis da bacia hidrográfica. Esses 

parâmetros são selecionados em virtude de sua capacidade potencial intrínseca de contribuírem 
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para a degradação dos recursos naturais renováveis, de uma bacia hidrográfica, ou refletirem essa 

degradação (BELTRAME, 1994).  

Para Beltrame (1994), são quatro os grandes fatores potenciais naturais de 

degradação física e, a partir deles, define-se sete parâmetros componentes da fórmula descritiva 

do estado físico-conservacionista da bacia e são eles: 

 A vegetação, considerada sob dois aspectos: Pelo grau de semelhança entre a 

cobertura vegetal atual e a cobertura vegetal original dos setores da bacia. 

 O clima, pela erosividade da chuva e pelo balanço hídrico dos setores da bacia. 

 Características geológicas e pedológicas, pela suscetibilidade da textura á erosão, 

associada á declividade e pela densidade de drenagem e por fim, 

 As características do relevo, considerado em termos de declividade média, onde 

observamos também a geomorfologia, a curva hipsométrica, a altura média, o 

coeficiente de massividade e o coeficiente orográfico. 

Deste modo, Beltrame (1994), afirma que os parâmetros analisados devem ser 

expressos de forma quantitativa, a partir da fórmula descritiva resultando em um índice de risco 

de degradação física da bacia hidrográfica e cada parâmetro é expresso através de um índice que 

indica a melhor e a pior condição de proteção ou de degradação física dos recursos naturais. 

Sendo assim, a aplicação desses índices na fórmula descritiva final implica em uma análise 

qualitativa dos recursos naturais da bacia hidrográfica e a aplicação do diagnóstico físico 

conservacionista levanta todos os problemas da bacia hidrográfica, sub-bacia ou microbacia 

hidrográfica, mostrando o grau de vulnerabilidade ambiental do meio físico, social, econômico e 

tecnológico. Também analisam os conflitos e indicam as soluções em todos os níveis, de forma a 

integrar conclusões e recomendações para recuperação total do meio ambiente. Em uma 

microbacia, estes diagnósticos definem a deterioração existente e fornecem subsídios para a 

elaboração dos prognósticos no projeto de planejamento e recuperação ambiental (ROCHA & 

KURTS, 2001). 
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3. METODOLOGIA 

 

Neste trabalho foi valorizada a metodologia que orienta para análise da bacia 

hidrográfica proposta por Beltrame (1994). 

De modo a atingir os objetivos da proposta de investigação, o presente estudo apoiou-se 

na análise sistêmica que se adequou perfeitamente, visto que, facilitou integrar os fatores 

ambientais, do rio Missi que culminaram em ações aplicadas à preservação, conservação e uso 

sustentável, bem como no diagnóstico fisico conservacionista que permite analisar o nivel da 

degradação física de bacias hidrográficas, pois ajuda a analisar os indicadores (parâmetros) potenciais de 

proteção ou degradação dos recursos naturais renováveis de uma bacia hidrográfica, justificada nos 

estudos sociais e da natureza, através do entendimento das inter-relações dos sistemas ambientais como 

unidade de planejamento ambiental. Assim sendo, foi obedecida uma sequência sistemática em quatro 

fases fundamentais a destacar: 

 

1° Fase: Analítica  

Delimitação da aérea de estudo com a elaboração do mapa de localização e os 

objetos a serem estudados considerando os aspetos ligados às inter-relações e interdependência 

dos componentes relacionados a bacia hidrografica do rio Missi.  

 

2° Fase: Revisão bibliográfica, cartográfica e caraterização da BHRM 

Nesta fase foi feita a caracterização da área, seguida da interpretação e recorte de 

mapas temáticos em Radambrasil e Jacomine para digitalização da área de pesquisa e de seus 

parâmetros ambientais (Solos, Vegetação, Geologia, Geomorfologia). A literatura usada foi de 

acordo com os seguintes autores: Lima e Silva (1999); Guerra e Dutra (1999), Araújo et al 

(2005), Sá et al. (1994), Fernandes & Silva (1994), Cunha (2003), Botelho & Silva (2004), 

Santos (2004), Pires & Santos (1995), Bertalanffy (1973), Melo (2008), Beltrame (1994), Becker 

(2005). 
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3° Fase: Diagnóstico e setorização da BHRM 

Foram analisados os fatores naturais potenciais de degradação física dos setores 

da BHRM através dos parâmetros: Índice climático, Erosividade da chuva, Erodibilidade dos 

solos, Declividade e Índice de cobertura vegetal. Foi ainda feita a setorização para identificar o 

setor com maior índice de risco de degradação física. 

O modelo de Diagnóstico Físico Conservacionista de Beltrame (BELTRAME, 

1994) foi adaptado para estimar os setores da BHRM: 

A) O Risco de Degradação Física (RDF), pela integração entre a Erodibilidade de 

seus solos, a Erosividade da Precipitação, o Índice Climático (produto entre o 

Índice Efetivo de Umidade e o número de Meses Secos), determinados pelo 

método de Thornthwaite (THORNTHWAITE e MATHER, 1955) e as Classes 

de Relevo do terreno computadas segundo Lepsch (1991). 

B) Estimativa do Índice de Cobertura Vegetal a partir de dados do NDVI.    

 

4° Fase: Uso de suas Terras 

Com todos dados coletados e a partir dos produtos que foram gerados (mapas 

combinados, gráficos e tabelas), foi relizada uma análise dos setores da bacia com base nas 

associações de solos, como instrumento norteador para a proposta de uso de suas terras 

destacando as fragilidades, potencialidades e valorizando substancialmente o uso sustentável.  

Para melhor esclarecer o conjunto a ser estudado foi elaborado o fluxograma 

metodológico com as principais atividades e suas articulações conforme a Figura 2. 
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          Figura 02: Fluxograma Metodológico 
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Proposta de uso de suas Terras 

 

Atividades de reconhecimento básico: 

 Levantamento e revisão 

bibliográfica 

 Seleção e aquisição de imagens de 

 satélites e materiais cartográficos 

 Interpretação e análise dos dados 

coletados para reconhecimento da 

área 

Diagnóstico do meio físico dos 

setores da bacia do rio Missi 

ANÁLISE AMBIENTAL DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO MISSI 

Análise dos fatores naturais potenciais de degradação 

física dos setores da microbacia através dos parâmetros: 

 Índice climático 

 Erosividade da chuva 

 Erodibilidade do solo 

 Declividade média 

 Índice de cobertura vegetal 

Caracterização da área: 

 Aspectos climáticos, 

 Aspectos geológicos, 

 Aspectos geomorfológicos, 

 Aspectos pedológicos, 

 Aspectos fitoecológicos, 
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4. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo, a bacia do rio Missi tem as seguintes carateristicas: 

4.1. Aspecto Geológico 

A geologia do Município de Irauçuba é parte integrante da Região de 

Dobramentos Nordeste ou Província Borborema, mais especificamente do Maciço Mediano de 

Santa Quitéria, que se caracteriza por apresentar uma grande complexidade litoestrutural e longa 

história geológica. (SOUZA FILHO, 1998 apud SALES, 2004). O mapeamento geológico do 

Radambrasil (1982), também indica a ocorrência de terrenos pré-cambrianos do embasamento 

cristalino com unidades litológicas diversas representantes principalmente do Complexo 

Nordestino e do Complexo Itatira (SOUZA FILHO, 1998).  

A área de estudo é particularmente composta por uma geologia do tipo (Ymi) – 

Complexo Nordestino (FIGURA 3) É uma zona de intensa migmatizacao com núcleos 

granitoides e migmaticos homogêneos dominantes individualizados (RADAMBRASIL, 1981). 

A petrografia desta unidade está representada por um grande número de amostras, 

que caracterizam a ampla e complexa associação de rochas que a compõem. As litologias 

predominantes do Complexo Nordestino compreendem migmatitos, gnaisses, gnaisses 

migmatizados e granitóides, anfibolitos, quartzitos, metarcóseos, calcários cristalinos, xistos, 

itabiritos, calcossilicatadas e rochas cataclásticas. Em termos estruturais, verifica-se 

regionalmente um autêntico mosaico em blocos. Falhamentos profundos extensos são frequentes 

e, via de regra, condicionam a ocorrência das faixas de rochas metassedimentares. 
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Figura 03: Geologia da BHRM 

Fonte: Projeto RADAMBRASIL (1981). 
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4.2. Aspectos Geomorfológicos 

Em Irauçuba, os relevos residuais tanto ocorrem agrupados, como isolados na 

forma de inselbergs, quase sempre com declividades superiores a 30%. Quatro conjuntos 

geomorfológicos se destacam na bacia hidrográfica do rio Missi (FIGURA 4) nomeadamente: 

Inselberg, que são formas de relevo residual, resultantes da atuação de processos de pediplanação 

e isolados na superficie pediplanada, grupadas para efeitos de mapeamento (Egi); Áreas de 

acumulação inundáveis, áreas aplainadas com ou sem cobertura arenosa, sujeitas a inundações 

periódicas, precariamente incorporadas á rede de drenagem (Aai); Superfície pediplanada, 

superfície plana elaborada por processos de pediplanação que pode ocorrer em diversos tipos de 

litologias (Ep) e formas aguçadas que correspondem á relevos de topo contínuo e aguçado e com 

diferentes ordens de grandeza e de aprofundamento de drenagem, separados geralmente por 

vales em forma de “V” (a12 e a23) (RADAMBRASIL, 1981). 

Os planaltos residuais destacam-se sobre a topografia plana das depressões 

sertanejas, emergem elevações residuais que constituem inselbergs ou maciços isolados. 

Evidenciam-se como conjunto de relevos montanhosos compartimentados em blocos isolados, 

separados entre si pelas depressões sertanejas. Torna-se oportuno referir que, não obstante a 

descontinuidade espacial por eles apresentada, uma série de propriedades comuns possibilitam 

configurá-los como unidade geomorfológica. São constituídos, em regra, por rochas de 

embasamento cristalino; submetidos de forma generalizada aos processos de dissecação; 

apresentam problemas de conservação da natureza por serem áreas preferenciais para a lavoura, 

motivada por melhoria das condições edáficas e climáticas em relação aos sertões circundantes. 

Do ponto de vista de significação espacial, a Depressão Sertaneja cobre cerca de 

112,413 Km
2
, compreendendo a unidade geomorfológica de maior extensão na 

compartimentação do relevo em estudo, é marcada por topografias planas a levemente onduladas 

em altitude em torno de 130-150 m e se apresentam com uma dissecação mais evidente quando 

apresentam níveis altimétricos superiores a 300 m, o que caracteriza os diferentes pedimentos da 

depressão cearense. São localizados nas periferias de grandes planaltos sedimentares ou 

embutidos entre os maciços residuais e possuem um caimento topográfico em direção ao fundo 

dos vales e do litoral. (SOUZA, 1988). 
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Figura 04: Geomorfologia da BHRM 

Fonte: Projeto RADAMBRASIL (1981).
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4.3. Aspectos Pedológicos  

As unidades pedogenéticas que se desenvolveram no Nordeste semiárido são 

dotadas de características físico-químicas provenientes da interação de seus fatores de formação, 

sobretudo do clima, sobre a rocha. A escassez de umidade e a pouca permanência, ao longo do 

ano, das águas no solo numa condição de temperaturas elevadas produzem baixo índice de 

decomposição e elevada desagregação mecânica das rochas, o que contribui para originar solos 

rasos e problemáticos do ponto vista agrícola, pois as reservas minerais ficam contidas nos 

fragmentos de rocha provenientes dessa desagregação mecânica em formas não disponíveis para 

as plantas (LUSTOSA, 2004). 

De acordo com Jacomine (1973), na área de estudo são encontrados três 

diferentes associações de solo nomeadamente: Bruno Não Cálcico (NC7), Planossolo Solódico 

(PL6) e Solos Litólicos Eutróficos (Re25), cujo mapa esta representado na figura 5. 

Os solos Litólicos Eutróficos predominam na bacia do rio Missi onde ocupam 

cerca de 47,5% de sua área. Os solos Planossolo Solódico compõem o segundo grupo de solos 

ocorrendo em 42,6% da área, e finalmente os Bruno Não Cálcico ocorrendo em somente 10,4% 

da área da bacia.  Os detalhes desta informação estão na tabela 1 onde está indicado tanto a 

nomenclatura de Jacomine como na da EMBRAPA os tipos de solos e a sua percentagem na 

associação. 

Tabela 1: Descrição das Associações de Solos da Área de Estudo 

Associações de Solo de 

Jacomine (1973) 

Nomenclatura dos Solos nas Associações % do Solo na 

Associação 

Denominação Percentual 

na Área 

Em Jacomine (1973) Em EMBRAPA 

(1999) 

 

 

NC7 

 

10,4 

Bruno Não Cálcico  Luvissolo Cromico 40 

Litólico Eutrófico Neossolo Litólico 35 

Bruno Não Cálcico Vértico                                                                                                                                                         Luvissolo Cromico 25 

 

PL6 

 

42,6 

Planossolo Solódico Planossolo Haplico 45 

Solonetz Solodizado Planossolo Natrico 35 

Litólico Eutrófico Neossolo Litólico 20 

Re25 47,5 Litólico Eutrófico Neossolo Litólico 100 

Afloramentos de Rocha Afloramento de Rocha - 
Fonte: Jacomine (1973); Leite et al (2007). 
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Figura 05: Solos da BHRM 

Fonte: Jacomine (1973). 
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4.4. Aspectos Fitoecológicos 

A cobertura vegetal do Município de Irauçuba está representada por diferentes 

padrões fisionômicos de caatinga. Nas áreas dos maciços residuais, principalmente no setor 

norte do Município, que é constituído por parte do Maciço Residual de Uruburetama, a 

vegetação nativa encontra-se intensamente alterada, os últimos remanescentes indicando a 

existência, no passado, de florestas caducifólias e subcaducifólias denominadas matas secas e 

de áreas de transição dessas florestas para a caatinga (SALES, 2003).  

Na Depressão Sertaneja predominam as caatingas arbustivas densas e as caatingas 

arbustivas abertas, ambas também bastante alteradas, sobretudo pela extração de lenha e pela 

prática do desmatamento para aumento da produção de forragem no estrato herbáceo na 

prática da pecuária extensiva. Nas áreas de acumulação inundáveis, a ocorrência de um 

tapete herbáceo-graminóide, contínuo na estação chuvosa, empresta à paisagem uma 

fisionomia de campos limpos com poucas espécies arbustivas e arbóreas (MELO, 2008).  

  

O mapeamento realizado pelo Radambrasil (1981) considera seis unidades de 

vegetação distintas na área de Irauçuba, com predomínio de Estepe Arbórea Aberta sem 

palmeiras – Eas que ocupa 75,11% do Município. Concretamente na área de estudo predominam 

duas unidades de vegetação: Parque sem palmeira (Eps) e Arbórea aberta sem palmeira (Eas). 

A vegetação Arbórea aberta sem palmeira predomina na bacia do rio Missi onde 

ocupa cerca de 72,5% de sua área, a unidade de vegetação Parque sem palmeira é a menos 

expressiva ocorrendo em 27,5% da área total da bacia.  

A seguir o mapa de cobertura vegetal da área de estudo, representado pela figura 6.
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Figura 06: Cobertura Vegetal da BHRM 

Fonte: Projeto RADAMBRASIL (1981). 



38 

 

4.5. Aspectos Climáticos 

O clima é um factor que influencia os processos naturais na superfície terrestre. O 

Nordeste Brasileiro se apresenta com um clima que se caracteriza por elevadas temperaturas que 

propiciam baixas precipitações. 

Para caracterização do clima foram usados dados de temperatura estimados por 

regressão e dados de precipitação obtidos em SUDENE (1990), foram empregados dados de 

postos pluviométricos da área de estudo e arredores, indicados na TABELA 2. Os dados destes 

postos foram processados com uso dos Programas para Cáculo do Balanço pelo método de 

Thornthwaite (THORNTHWAITE e MATHER, 1955) e Análise Ambiental (OLIVEIRA E 

SALES, 2013). Foram computados para a BHRM Temperatura Média Anual, Precipitação e 

Evapotranspiração Médias Anuais, Número de Meses Secos, Índice Efetivo de Úmidade  e 

Índice de Aridez do UNEP. Os dados assim obtidos foram empregados para elaboração dos 

Mapas das (FIGURAS 7, 8, 9, 10, 11 e 12).  

Tabela 2: Postos Pluviométricos selecionados para a pesquisa 

Postos 

pluviométricos 

Município Coordenadas 

geográficas 

Altitudes (m) 

Patos  Sobral  03º 40’ e 40º 02’ 150 

Irauçuba Irauçuba  03º 44’ e 39º 47’ 190 

Aracatiaçu Sobral  03º 54’ e 40º 01’ 190 

Miraima Itapipoca  03º 35’ e 39º 58’ 70 

Juá Irauçuba  03º 52’ e 39º 53’ 180 

Iratinga Itapagé  03º 44’ e 39º 32’ 180 

Tejussuoca Itapagé 04º 01’ e 39º 31’ 170 

Sta. Maria  Sobral  04º 05’ e 39º 56’ 180 

Fonte: SUDENE, 1990 & Lombardi Neto & Moldenhauer, 1980. 
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Caracterização dos Mapas de clima 

O índice de aridez do UNEP é o cociente entre a evapontraspiração potencial média anual 

calculada pelo método de (THORNTHWAITE) e a precipitação total média anual. A FIGURA 

12 indica que a bacia está encontra-se numa área susceptível a processos de desertificação. Pela 

análise da FIGURA 10, aproximadamente metade da área tem clima sub-úmido seco e outra 

metade é semiárida. A ETP é calculada em função da baixa variação da temperatura média 

mensal pelo método de (THORNTHWAITE) FIGURA 9, a temperatura da área é mais ou menos 

uniforme variando entre 26 a 26,1 °C, obtida por regressão FIGURA 7. O número de meses 

secos varia entre 6 a 9 meses, nas áreas de maior precipitação o número de MS é menor. 
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RESULTADOS 

5.1. Setorização da Bacia 

A setorização da bacia se faz necessária na aplicação do diagnóstico físico 

conservacionista, pois, assim, as características ambientais serão mais detalhadas auxiliando na 

interpretação dos parâmetros adotados por setor da bacia. As subdivisões também respeitam o 

comportamento estrutural interno permitindo ações que sejam implantadas conforme as 

características ambientais de cada setor (PINHEIRO, 2011 apud FERRETI, 2003). 

No mesmo ambito, Beltrame (1994) considera setorização da bacia hidrográfica a 

divisão teórica da área em setores, a fim de se definir o setor mais degradado. Deste modo, a 

setorização da BHRM foi feita com base nas classes de altitude correspondentes a área de estudo 

(FIGURA 7) com o auxílio do software IDRISI 32 (2001) na função do reclass determinou-se os 

limites de cada setor e, o cálculo da área dos setores foi feito a partir do comando Area dentro do 

submenu Database Query. Contudo, foi possivel classificar três classes nomeadamente: O baixo 

curso (3 a 4), Médio (5 a 6) e Alto de (6 a 13).  

O alto curso da bacia ocupa uma área de 26.2 Km
2
 e corresponde ao setor A, o 

médio 58,4 Km
2
 setor B e o baixo curso com 63,8 Km

2 
da área total da bacia setor C. O setor A 

que corresponde ao alto curso da bacia de drenagem é a área onde se encontram a maior parte 

dos riachos que formam as nascentes do rio Missi com cerca de 17,7% da área total da bacia. Na 

escala utilizada o setor A foi considerado o maior em risco de degradação fisica dos setores da 

bacia, com cerca de 50% de risco de degradação física, com um relevo suave ondulado e 

ondulado. 

 O setor B corresponde ao médio curso com 39,4% da área da bacia, o relevo é  

basicamente plano e nele encontramos as três associações de solos que predominam na área de 

estudo e  em termos de risco de degradação física não se diferencia do setor A, com cerca de 

50%. O setor C o baixo curso é, portanto, o de maior extensão de área em relação ao três setores 

com cerca de 42,9% de risco de degradação física. Trata-se de uma área com predominio de 

relevo plano, onde a associação de solos mais expressiva está representada pelos planossolos.  
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Figura 13: Setorização da BHRM 

Fonte: Marta Chavango, Pesquisa direta (2014) 
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5.2. Análise do Risco de Degradação Física da BHRM 

Para a demonstração dos valores finais obtidos no Diagnóstico Físico 

Conservacionista utilizou-se a fórmula descritiva final indicando os valores finais em percentuais 

com o uso da equação da reta. 

Quadro 1: Equação da reta da fórmula descritiva para análise do Risco de Degradação Fisica 

 

Fonte : Adaptado de Beltrame (1994) 

Conforme as classificações dos parâmetros usados o mínimo valor é 5 (cinco), 

referente ao somatório dos índices iguais a 1 (um) o qual representa as melhores condições físico 

conservacionistas da área. O máximo valor obtido no uso de todos os parâmetros foi de 14 

(quatorze), somatório de todos os valores máximos que representa as piores condições de 

preservação dos recursos naturais. Assim, com os valores de 5 (mínimo) e 14 (máximo) tem se o 

ângulo de inclinação da reta, mostrando as unidades de risco de degradação física da bacia do rio 

Missi. Na Tabela 3 está sumarizada a análiase do Risco de4 Degradação Física dos Setores da 

Bacia.   
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Tabela 3: Análise do Índice de Degradação Física [RDF (%)] dos Setores da Bacia 

                                                                 

Extratificação da Área de Estudo 

 

Área do Setor da Bacia (km
2
) 

Área Total da Área = 148,4 Baixo Médio Alto 

63,8 58,4 26,2 
Percentagem da área de estudo 42,9 39,4 17,7 

ÍNDICES 

Área do Extrato (km
2
) no índice Erodibilidade (K) 

 Muito Baixa (1) - - - 

Baixa (2) 41,3 18,2 3,0 

Média (3) 22,4 30,1 16,5 

Alta (4) 0,001 8,6 6,7 

X = Ponderação no Índice (PK) 2,4 2,8 3,1 

Percentagem do RDF da área como um todo 27,6 29,5 32,6 

Área do Extrato (km
2
) no índice Erosividade (R) 

 Muito Baixa (1) - 0,3 0,01 

Baixa (2) 27,4 20,5 15,2 

Média (3) 24,2 7,6 2,4 

Alta (4) 12,2 30,0 8,5 

Muito alta (5) - - - 

X = Ponderação no Índice (PR) 2,8 3,2 2,2 

Percentagem do RDF da área como um todo 32,2 33,7 23,2 

Área do Extrato (km
2
) no índice Índice Climático (IC) 

 Muito Baixo (1) 0,4 2,0 1,5 

Baixo (2) 32,9 30,0 6,5 

Médio (3) 30,5 27,0 18,2 

Alto (4) - - - 

Muito alto (5) - - - 

X = Ponderação no Índice (PIC) 2,5 2,4 2,0 

Percentagem do RDF da área como um todo 28,7 25,3 27,4 

Área do Extrato (km
2
) no índice Classe de Relevo (CR) 

Plano (1) 63,8 55,3 11,3 

Suave Ondulado (2)  0,02 3,1 12,9 

Ondulado (3)  - - 2,0 

Muito Ondulado (4)  - - - 

Forte Ondulado (5)  - - - 

Montanhoso (6)  - - - 

Escarpado (7)  - - - 

X = Ponderação no Índice (PCR) 1,0 1,1 1,6 

Percentagem do RDF da área como um todo 11,5 11,6 16,8 

  X = PK+PR+PIC+PCR  8,7 9,5 9,5 

Y[RDF (%)] = 11,11 X – 55,55 41,1 50,0 50,0 

Fonte: Marta Hermínia Chavango (2014), pesquisa direta 
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De acordo com a equação da reta encontrada substituindo os valores obtidos pelo 

somatório dos índices por (x), tem-se o seguinte resultado para os diferentes setores da bacia e 

para sua área total: 

Alto curso (setor A): y = 11,11 * 9,5 - 55,55 = 50,0 

Médio curso (setor B): y = 11,11 * 9,5 - 55,55 = 50,0 

Baixo curso (setor C): y = 11,11 * 8,7 - 55,55 = 41,1 

 

Tabela 4: Risco de degradação física (%)dos setores da BHRM de acordo com a equação da reta 

Setores  Risco de degradação física 

Alto curso  50,0 

Médio curso 50,0 

Baixo curso 41,1 

Fonte: Marta Hermínia Chavango (2014), pesquisa direta. 

 

5.3. Determinação da Declividade na BHRM 

Santos (2004), afirma que as diferentes inclinações dos terrenos em relação a um 

eixo horizontal condicionam e repercutem em fatores como: formas de relevo, erosão, 

potencialidades para uso agrícola, restrições para ocupação urbana, manejos e práticas 

conservacionistas. 

No caso da bacia do rio Missi, a classificação foi obtida a partir das classes de 

relevo, com atribuição dos intervalos de declividade de acordo com Lepsh et al (1991). 

Para a determinação da declividade e obtenção do mapa de classes de relevo, 

utilizou-se o software IDRISI 32, a partir do comando slope, obteve-se o mapa de classes de 

relevo com o Modelo Digital do Terreno (MDT) da área de estudo. Em seguida, foi feita a 

reclassificação do mapa através do comando reclass, classificando as classes de relevo em 

intervalos de declividade correspondentes. Assim, a classificação dos tipos de relevo e 

declividade está de acordo com Lepsh et al (1991), de acordo com o quadro 2. 
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              Quadro 2: Classes de Relevo (CR) e Índices de Declividade 

Declividade Classes de Relevo 

< 2% Plano 

2 a 5% Suave Ondulado 

5 a 10% Ondulado 

10 a 15% Médio Ondulado 

15 a 45% Forte Ondulado 

45 a 70% Montanhoso 

>70% Escarpado 
                 Fonte: Lepsh et al, (1991)  

A seguir, também com o software IDRISI 32, calculou-se a área dos tipos de 

relevo da bacia e obteve-se: o relevo plano, suave ondulado e ondulado. O relevo plano é o mais 

representativo de acordo com a tabela de classes de relevo por setor na bacia do rio Missi e no 

baixo curso encontramos apenas duas classes de relevo, nomeadamente: plano e suave ondulado. 

Este curso é completamente dominando pelo relevo plano distribuido em 63,8 Km
2 

que ocupa 

cerca de 100% do baixo curso da bacia, comparativamente ao suave ondulado com 0,02 Km
2 

e 

que corresponde a 0,03% do total do baixo curso.  

O médio curso também é representado pelas classes de relevo plano e suave 

ondulado, sendo o primeiro tipo de relevo, o mais representatico com 55,3 Km
2
 apresenta 94,7%, 

e o suave ondulado em pequena proporção de 3,1 Km
2 

representando apenas 5,3% da área total 

do médio curso da bacia. O alto curso é representado pelas três classes de relevo existentes na 

área de estudo, mas distribuído quase que de igual forma, pelo menos para o relevo plano com 

11,3 Km
2
 cerca de 43,1%, suave ondulado 12,9 Km

2
 constitui 49,2% e o ondulado encontrado de 

forma insignificante com 2 Km
2
  cerca de 8% da área total do alto curso da bacia, segundo a 

tabela 5. 

Tabela 5: Classes de Relevo por setor na Bacia do Rio Missi 

Declividade Área em % Tipo de Relevo Símbolo 

Alto curso Médio curso Baixo curso 

< 3% 43,1 94,7 100 Plano  CR1 

3 a < 8% 49,2 5,3 0,03 Suave Ondulado CR2 

8 a < 20% 8 - - Ondulado  CR3 

Fonte: Marta Hermínia Chavango (2014), pesquisa direta. 
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Figura 14: Classes de Relevo da BHRM 
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5.4. Determinação dos índices climáticos na BHRM 

De acordo com Botelho (1999), a partir da análise do sistema de balanço hídrico, 

é possível conhecer as perdas de água do solo por evapotranspiração, que podem caracterizar ou 

não períodos de excedente de água no solo e/ ou deficiência hídrica. Estes dados são de suma 

importância na caracterização dos sistemas climáticos, principalmente os que atuam na região 

semiárida do Nordeste Brasileiro. 

Segundo Nimer & Brandão (1989), o balanço hídrico, fornece informações não 

apenas sobre os períodos de excesso e déficit de umidade, mas também permite que a magnitude 

dessas quantidades seja comparada com outras, como por exemplo: a necessidade de água, com o 

objetivo de se obter índices climáticos, os quais possam ser usados em estudo de classificação e 

correlação. A comparação entre o excesso, ou déficit de umidade e a necessidade de água 

fornecem índices de umidade e de aridez que, por sua vez, podem ser correlacionados com a 

distribuição da vegetação, dos solos e da drenagem ( MELO, 2008 apud NIMER & BRANDÃO, 

1989). Assim, utilizando dados do Balanço Hídrico Climático, é possível se obter índices 

climáticos Iu, Ia, Im e IAUNEP. O índice de umidade (IU) se refere à relação em percentagem 

entre o excesso de água e a evapotranspiração potencial, expresso por: 

Iu= (EXC/ETP) *100 

O índice de aridez (IA) expressa à deficiência hídrica em percentagem da 

evapotranspiração, variando de 0 a 100 e atinge o valor 0 quando não existe deficiência e 100 

quando a deficiência é igual a evapotranspiração, é expressa por: 

Ia = (DEF/ETP) *100 

O índice efetivo de umidade (Im), que determina se o clima é úmido ou seco, 

sendo obtido através da relação entre os índices de umidade (Iu) e de aridez (Ia), conforme a 

equação: 

Im = (Iu – 0,6 Ia)  
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Dessa forma, os valores de Im levam a considerar dois grandes grupos de climas: 

os úmidos (Im > 0) e os secos (Im < 0). Estes grupos apresentam, ainda, uma série de tipos 

climáticos correspondente aos intervalos de Im com seus respectivos símbolos, de acordo com o 

(QUADRO 3). 

Quadro 3: Tipos de Clima em razão do Índice Efetivo de Umidade (Im) 

Grupos de Clima Tipos de Clima Símbolos Índice 

 

 

 

Úmido 

Super Úmido A 100 e acima 

Úmido B4 80 a 100 

Úmido B3 60 a 100 

Úmido B2 40 a 60 

Úmido B1 20 a 40 

Úmido Sub-Úmido C2 0 a 20 

 

Seco 

Seco Sub-Úmido C1 -33 a 0 

Semiárido D -66,7 a -33,3 

Árido E -100 a 66,7 
Fonte: Thornthwaite & Mather (1955) 

 

Com base no programa BALHIDR, desenvolvido por (OLIVEIRA & SALES/comunicação 

pessoal), determinou-se o índice de umidade (Iu), o índice de aridez (Ia), o índice efetivo de 

umidade (Im), o número de meses secos (MS) e o índice de aridez do UNEP (IAUNEP)dos postos 

pluviométricos selecionados para área de estudo para calcular o balanço hídrico de acordo com 

(THORNTHWAITE & MATHER, 1955), expresso na Tabela 6. 

Tabela 6: Índices Climáticos dos Postos selecionados 

Posto Índice de 

umidade (Iu) 

Índice Efetivo de 

Humidade (Im) 

Índice de Aridez 

(Ia) UNEP 

Meses Secos 

(M.S) 

Sta. Maria  2,8 -55,7 0,44 9 

Patos  0,0 -59,3 0,41 9 

Irauçuba 52,7 3,5 0.67 6 

Aracatiaçu 52,2 -3,3 0,85 7 

Miraima 8,8 -28,4 0,55 7 

Juá 0,0 -66,1 0,34 10 

Iratinga - -34,8 0,60 9 

Tejussuoca - 72,2 1,61 7 
Fonte: Marta Hermínia Chavango (2014), pesquisa direta. 

 

De acordo com a Tabela 2 do Índice Climático dos Postos selecionados, observa-

se que os postos de Irauçuba e Aracatiaçu apresentam índice de umidade (IU) alto em relação aos 
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outros postos. Consequentemente, menor índice efetivo de humidade e maior índice de aridez, o 

posto de Irauçuba caraterizado por 6 meses secos e Aracatiaçu com 7 meses secos. Este resultado 

reflete aos índices climáticos típicos do semiárido, favorecidas pelas baixas altitudes de 190 m 

para cada posto. O índice de aridez na bacia do rio Missi situa-se entre 0,34 e 0,85, o que indica 

uma área com clima semiárido e com alta susceptibilidade ao processo de desertificação. A 

seguir a equação: 

Ia (UNEP) = (P/ETP) 

Com base na adaptação de Melo (2008) foi computado o Indice Climático (IC) 

empregado na análise do Índice de Degradação Física [RDF (%)] dos Setores da Bacia como 

sendoo  produto entre o índice efetivo de umidade (Im) e o número de meses secos (MS.  

As classificações dos índices da bacia se deram de acordo com dados encontrados 

em sua área e do entorno dos postos pluviométricos selecionados determinando três classes 

muito baixo, baixo e médio, espacializado através do mapa do Índice Climático da bacia do rio 

Missi. Para a área total da bacia, assim como para os três setores em separados foi calculada e 

estipulada à média ponderada do parâmetro IC, de acordo com a Tabela 7. 

Tabela 7: Média ponderada do parâmetro (IC) por setor da Bacia do Rio Missi 

Nivel Símbolo Área (Km
2
 ) 

Alto Curso Médio Curso Baixo Curso 

Muito baixo C1 1,5 2,0 0,4 

Baixo C2 6,5 30,0 32,9 

Médio C3 18,2 27,0 30,5 

Média ponderada 2,6 2,4 2,5 
Fonte: Marta Hermínia Chavango (2014), pesquisa direta. 

Os dados da tabela 7 indicam que os meses de Março a Maio a precipitação é alta 

em quase todos os postos pluviométricos da área de estudo, o que indica maior concentração de 

chuvas nesse período. Comparativamente aos outros postos, Aracatiaçu e Tejussuoca indicam 

precipitação acima do normal no mês de Janeiro. De agosto a Dezembro, quase que não chove a 

precipitação é muito baixa que não chega a atingir os 20 mm, portanto, pode-se considerar o 

período mais seco na área de estudo, de acordo com a Tabela 8. 
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Tabela 8: Precipitação média mensal entre os anos de 1956 e 1985 

Precipitação média mensal (mm) 

Postos  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Sta. Maria  49,3 177,9 168,7 176,0 79,7 22,3 8,4 0,7 0,3 0,2 3,0 13,3 

Patos  58,1 112,2 191,0 165,0 84,5 18,8 7,4 0,0 0,0 0,0 1,0 8,3 

Irauçuba 36,6 78,1 472,3 139,8 76,4 176,1 12,0 6,9 1,3 0,6 0,3 13,5 

Aracatiaçu 702,1 97,8 145,4 171,0 125,9 41,0 18,0 4,4 2,1 0,2 1,2 8,4 

Miraima 64,6 125,7 266,6 244,9 125,9 40,6 18,6 4,6 1,3 0,5 1,6 10,6 

Juá 52,1 87,4 134,6 132,9 73,8 25,2 8,6 0,3 0,0 0,9 0,8 10,4 

Iratinga 66,6 119,1 212,0 227,3 154,2 66,2 41,8 8,4 1,6 2,1 2,4 12,4 

Tejussuoca 1841 54,6 127,2 195,8 166,3 91,3 36,8 18,2 2,8 0,9 0,0 3,0 

Fonte: SUDENE, 1990 

A seguir a distribuição do índice climático da área de estudo, representado pela figura 15.
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Figura 15: Índice Climático da BHRM 
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5.5. Determinação da Erosividade da Chuva (R) 

O potencial da chuva em causar erosão, torna-se valioso na recomendação de 

práticas de manejo do solo no que concerne à redução da erosão hídrica. A estimativa dos 

valores de erosividade possibilita representar a capacidade potencial erosiva da chuva, que é de 

fundamental importância para o planejamento da conservação do solo. 

Essa capacidade potencial da chuva em causar erosão em uma área sem proteção 

é definida por erosividade da chuva (R). Esse fator é definido por um índice que avalia o valor 

médio anual da chuva de um local e a capacidade dessa chuva de erodir o solo de um terreno 

desprovido de cobertura vegetal. (LOMBARDI NETO & MOLDENHAUER, 1992). 

Conforme Wischmeier (1959), Quanto maior for a intensidade da chuva, maior 

será o tamanho e a velocidade de queda das gotas e, portanto, maior será a energia cinética 

destas, resultando em maiores perdas de solo. Portanto, o fator erosividade (R) determina o 

potencial de erosão que pode ocorrer pelas chuvas, o qual expressa à capacidade delas ao erodir 

um solo. 

Esta erosividade das chuvas, segundo Lago (2000), é uma característica sobre a 

qual não é possível exercer qualquer tipo de controle. Pois. A capacidade das chuvas em 

provocar erosão é dependente de suas características físicas como intensidade, tamanho e 

velocidade terminal das gotas. Estas características definem a energia cinética no momento do 

impacto contra o solo. Outras características temporais como duração e frequência são também 

importantes na definição do potencial erosivo das chuvas de uma região. Além da intensidade e 

energia cinética também é relevante à duração da chuva, que é o complemento da intensidade e a 

combinação dos dois determina a chuva total. Dependendo da duração e da intensidade da chuva, 

os efeitos sobre as perdas de solo serão mais ou menos significativos (LAGO, 2000).  

Portanto, esse impacto direto das gotas de chuva na superfície descoberta do solo, 

dada sua energia cinética, promove a anulação das forças que mantinham os agregados estáveis. 

Assim, os diferentes constituintes dos agregados ficam dispersos e, por apresentarem pequena 

massa, são passíveis de remoção. O escorrimento superficial se encarrega de transportar estes 

materiais para as partes mais baixas do terreno ou para os açudes e rios. Evidentemente que a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Eros%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chuva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_cin%C3%A9tica
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remoção continuada destes constituintes acaba por trazer ao solo uma série infindável de danos 

como, por exemplo, a destruição dos agregados, a exposição de horizontes inferiores, a retirada 

da matéria orgânica e nutrientes, a redução da aeração e infiltração da água. Esta agressão 

continuada proporciona, ainda, considerável declínio na produtividade do solo, trazendo consigo 

sérios reflexos econômicos e sociais que acabam por desvalorizar as áreas e contribuir para o 

êxodo rural. 

Desta forma, com o cálculo da erosividade da chuva, podem-se obter ferramentas 

que podem ser utilizadas para o gerenciamento de bacias e microbacias hidrográficas e de áreas 

agrícolas, auxiliando na determinação das práticas conservacionistas e indicando os manejos 

adequados para os diferentes cenários da paisagem (MELO 2008). 

No caso da bacia do rio Missi, para se calcular o índice de erosividade da chuva 

utilizaram-se dados de precipitação média mensal de postos pluviométricos situados dentro da 

área de estudo e nas proximidades. Com os dados de precipitações médias mensais e anuais foi 

calculado o potencial erosivo da chuva, considerando a equação desenvolvida por (LOMBARDI 

NETO e MOLDENHAUER, 1980), conforme a Tabela 9. 

Tabela 9: Erosividade da Chuva das médias mensais e anuais dos Postos Pluviométricos a da 

área e do entorno da bacia do rio Missi 

 

Posto 

 

Erosividade Mensal (Mj.mm/ha.h.ano) 

 

Índice 

de R 

anual 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Sta. Maria  194 1720 1572 1688 439 50 10 0 0 0 2 21 5696 

Patos  257 840 2076 1618 519 40 8 0 0 0 0 10 5387 

Irauçuba 85 309 6598 833 298 1233 13 5 0 0 0 16 9392 

Aracatiaçu 10363 363 713 939 558 83 20 2 1 0 0 6 13047 

Miraima 247 765 2748 2379 767 112 30 3 0 0 0 11 7063 

Juá 272 653 1362 1332 490 79 13 0 0 0 0 18 4219 

Iratinga 258 693 1847 2079 1074 255 117 8 0 1 1 15 6347 

Tejussuoca 30559 77 325 677 513 185 40 12 0 0 0 1 32389 
Fonte: Marta Hermínia Chavango (2014), pesquisa direta. 

 

Conforme à tabela, os meses de Fevereiro a Maio apresentam uma erosividade 

mais alta que os outros meses do ano e, esse fator deve-se a concentração da precipitação nesses 

meses do ano. Mas, os postos pluviométricos de Aracatiaçu e Tejussuoca apresentam um índice 
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de erosividade média mensal muito alto no mês de Janeiro devendo-se, portanto, a concentração 

da precipitação dos postos. Quase todos os postos, com excepção de Aracatiaçu e Tejussuoca, 

apresentam maior erosividade nos meses de Março a Abril. 

De acordo com os valores máximos e mínimos obtidos com índices de 

erosividade dos postos pluviométricos analisados, definiram-se quatro intervalos para 

classificação dos índices de erosividade da chuva para a bacia do rio Missi, de acordo com 

Nolêto (2005). O peso atribuído a esses índices é considerado na fórmula descritiva do 

diagnóstico físico conservacionista. 

A partir dos dados de erosividade da chuva dos postos pluviométricos utilizados e 

localização geográfica de cada um, através do software SURFER 8 e do método da Krigagem foi 

feita a interpolação dos dados. Em seguida, no software CARTALINX os valores das linhas que 

unem os pontos de igual valor de erosividade foram digitalizados na base cartográfica da bacia 

do rio Missi. Então, a base foi exportada para o software IDRISI 32, onde foram setorizados os 

valores de erosividade da chuva para cada setor do rio Missi e assim espacializado no mapa de 

erosividade da chuva (figura 10) e descritos na Tabela 9.  

Tabela 10: Classificação dos Índices de Erosividade da Chuva na área da bacia do Rio Missi 

Índices 

(Mj.mm/ha.h.ano) 

Nivel da Classe 

4975 – 5747 Baixa 

5748 – 6520 Média 

6521 – 7293 Alta 

>7293 Muito Alta 
                            Fonte: Marta Hermínia Chavango (2014), pesquisa direta. 

Com o cálculo da erosividade verificou-se que na área de influência da drenagem 

da bacia do rio Missi este apresenta uma grande variação dentre os cursos, e a suscetibilidade da 

erosão a partir das águas pluviais se apresenta de baixa a muito alta. O alto curso da bacia 

apresenta uma maior percentagem da sua área completamente dominada por uma erosividade 

baixa. O médio curso, apresenta uma erosividade alta com um índice de cerca de 51,4% de risco 

de degradação física, e, esse setor reflete a área da bacia que apresenta o maior índice de 

erosividade em termos espaciais. O baixo curso tem uma área maior em que a erosividade é 
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baixa, mas com outra área singificativa que possui uma erosividade média e o indice de 

degradação fisica da área como um todo é de 32,2%, segundo a Tabela 11. 

Tabela 11: Erosividade da Chuva por Setor  

 

Nível Símbolo  Área (%) 

Alto 

Curso 

Médio 

Curso 

Baixo 

Curso 

Muito Baixa R1 0,04 0,51 - 

Baixa R2 58 35,1 43 

Média  R3 9,2 13 38 

Alta R4 32,4 51,4 19 

Média Ponderada 2,2 3,2 2,8 

% do RDF da área como um todo 23,2 33,7 32,2 
Fonte: Marta Hermínia Chavango (2014), pesquisa direta. 

A seguir a distribuição da erosividade da chuva da área de estudo, representada pela figura 16.
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Figura 16: Erosividade da chuva da BHRM
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5.6. Determinação da Erodibilidade dos Solos (K) 

 

Segundo Bertoni e Lombardo Neto (1990, p. 45), a chuva é um dos fatores de 

maior importância para a erosão, sendo que sua intensidade, sua duração e a sua freqüência são 

as propriedades mais importantes para o processo erosivo. Lal (1988, p. 141) aponta a 

erodibilidade do solo e a erosividade da chuva como sendo dois fatores físicos significantes para 

a magnitude e/ou intensidade da erosão do solo. 

Erodibilidade do solo, segundo Lal (1988, p. 141) é o efeito integrado de 

processos que regulam a recepção da chuva e a resistência do solo para desagregação de 

partículas e o transporte subseqüente. Esses processos são influenciados pelas propriedades do 

solo, assim como a distribuição do tamanho das suas partículas, estabilidade estrutural, conteúdo 

de matéria orgânica, natureza dos minerais de argila e constituintes químicos. Além desses, 

consideram-se que, os parâmetros do solo que afetam a sua estrutura, hidratação, e as 

características da circulação da água que afetam a erodibilidade do solo. 

Essas características do solo são propriedades dinâmicas, pois podem ser alteradas 

a todo tempo e sob diferentes usos da terra, manejo superficial do solo, e sistemas de agricultura 

e, assim, conseqüentemente, sua erodibilidade também muda ao longo do tempo. Deste modo, 

(Lal, 1988 apud Vitte & Mello, 2007) ressalta a textura do solo como um fator importante que 

influencia a erodibilidade por afetar os processos de desagregação e transporte, uma vez que, 

enquanto grandes partículas de areia resistem ao transporte, solos de textura fina (argilosos) 

também resistem à desagregação, sendo a areia fina e o silte as texturas mais suscetíveis à 

desagregação e ao transporte. Assim, solos derivados de materiais originados de transporte 

eólico, por exemplo, são muito susceptíveis à erosão. 

A erodibilidade na bacia do rio Missi tem uma estrita ligação às associações de 

solos da área de estudo, os valores dependem das propriedades intrínsecas de cada tipo de solo. 

Contudo, usou-se o mapa das associações de solos da bacia e a descrição dos perfis de solo 

realizada do Levantamento Exploratório dos Solos do Ceará Jacomine (1973), para determinar os 

valores de erodibilidade a seguir representados na Tabela 12. 
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Tabela 12: Cálculo da erodibilidade com base em Jacomine (1973) 

Tipos de Solos Associações (classificação atual) Fator K 

Re25 Litólico Eutrófico + Afloramentos de Rocha 69,0 

PL6 Planossolo Solódico + Solonetz Solodizado + 

Litólico Eutrófico 

62,5 

NC7 Bruno Não Cálcico + Litólico Eutrófico + Bruno 

Não Cálcico Vértico 

15,2 

Fonte: Jacomine (1973) 

 

Com a determinação dos valores de erodibilidade das associações dos solos da 

bacia do rio Missi, foram estabelecidos três intervalos de igual amplitude, considerando os 

valores máximos e mínimos encontrados, atribuindo-se a cada um desses intervalos a ponderação 

e a denominação de índices de erodibilidade para a bacia do rio Missi de acordo com (Nolêto, 

2005 apud Pinheiro, 2004), segundo a Tabela 13. O peso atribuído a esses índices é considerado 

na fórmula descritiva no diagnóstico físico conservacionista. 

 

Tabela 13: Classificação dos índices de erodibilidade dos solos da bacia do rio Missi 

Índices de K 

(ton.ha.h/ha.MJ.mm) 

Nivel da Classe 

0,014 – 0,021 Baixa 

0,022 – 0,029 Média 

0,030 – 0,037 Alta 
Fonte: Marta Hermínia Chavango (2014), pesquisa direta. 

 

Com base nos índices de erodibilidade foi construido o potencial erosivo tabela 14 

das associações de solos da bacia hidrografica do rio Missi. 

 

Tabela 14: Potencial Erosivo dos Solos por Associação 

Associação de Solos Potencial Erosivo 

Re25 Alta 

PL6 Média 

NC7 Muito Alta 
Fonte: Marta Hermínia Chavango (2014), pesquisa direta. 

A erodibilidade das associações de solos da bacia do rio Missi foi espacializada 

no software IDRISI 32 determinando para cada associação a área total da bacia para cada setor. 
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Depois com o objetivo de definir o parâmetro para cada setor e calcular a área de cada classe foi 

recortado o mapa de erodibilidade, assim, por meio da média ponderada do índice K estipulou-se 

os valores para a formúla descritiva final conforme a Tabela 15. 

Tabela 15: Erodibilidade da Chuva por Setor 

Nível Símbolo Área ( Km²) 

Alto 

Curso 

Médio 

Curso 

Baixo 

Curso 

Baixa R1 11 31 65 

Média  R2 63 52 35 

Alta R3 26 17 0,001 

Média Ponderada 3,1 2,8 2,4 
Fonte: Marta Hermínia Chavango (2014), pesquisa= direta 

O alto curso da bacia apresenta de forma predominante uma erodibilidade média 

de cerca de 63%, sendo também o que apresenta maior índice de degradação física em 

comparação aos outros setores da bacia. 

No médio curso o nível de erodibilidade é médio, mas ocorrendo áreas em que é 

consideravelmente baixa, com cerca de 29,5% do risco de degradação física da área num todo. 

No baixo curso da bacia predomina uma erodibilidade baixa, e, é o setor que reflete na área da 

bacia o maior índice de erosividade em termos espaciais com cerca de 32,6% do índice de 

degradação física. 

A seguir a distribuição da erodibilidade dos solos da área de estudo, representado pela figura 

17. 
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Figura 17: Setorização da BHRM 
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5.7. Determinação do Índice de Cobertura Vegetal  (ICV) 

A cobertura vegetal é um fator extremamente importante na manutenção dos 

recursos naturais renováveis. “Além de exercer papel essencial na manutenção do ciclo da água, 

protege o solo contra o impacto das gotas de chuva, aumentando a porosidade e a permeabilidade 

do solo através da ação das raízes, reduzindo o escoamento superficial, mantendo a umidade e a 

fertilidade do solo pela presença de matéria orgânica” (MELO, 2007 apud BELTRAME, 1994). 

Na identificação e avaliação dos diferentes tipos de cobertura vegetal, é 

imprescindivel abdicar do uso do sensoriamento remoto que tem sido uma das principais 

ferramentas na identificação da degradação e das condições de áreas com vegetação. Pois, o uso 

desses métodos apresenta bons resultados em relação às variações da vegetação.  

Deste modo, o efeito da vegetação sobre a erosão dos solos pode dar-se de acordo 

com a percentagem da cobertura vegetal. Em uma área com alta densidade de cobertura vegetal, 

o escoamento superficial das águas pluviais e a erosão ocorrem em taxas baixas, especialmente 

se houver uma cobertura de serrapilheira (camada de folhas em decomposição sobre o solo), que 

intercepta as gotas de chuva que caem através dos galhos e folhas, (GUERRA, 2001).  

Mello (2007), afirma que quanto maior a densidade da cobertura vegetal, maior a 

proteção e conservação do solo. Dessa forma, a análise qualitativa e quantitativa da cobertura 

vegetal de uma área fornece de imediato o grau de proteção do solo aos processos erosivos. 

Portanto, as informações acerca do grau da densidade da vegetação e sua espacialização em uma 

determinada área, geram um índice representativo das condições de proteção do solo, 

indispensável em qualquer programa ligado à conservação e planejamento ambiental. 

 

Segundo Melo (2008), o NDVI é uma aplicação dos processos de realce por 

operações matemáticas entre bandas de sensores satelitários. Pois, partir do NDVI é possível 

determinar a densidade de fitomassa foliar fotossinteticamente ativa por unidade de área (quanto 

maior este índice de vegetação, mais densa é a fitomassa verde). Por sua vez, este índice é muito 

utilizado na estimação da biomassa, na estimação da cobertura vegetal e na detecção de 

mudanças de padrão de uso e cobertura da terra, (SHIMABUKURO, 1998). 
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Na Depressão Sertaneja predominam as caatingas arbustivas densas e as caatingas 

arbustivas abertas, ambas também bastante alteradas, sobretudo pela extração de lenha e pela 

prática do desmatamento para aumento da produção de forragem no estrato herbáceo na prática 

da pecuária extensiva. Nas áreas de acumulação inundáveis, a ocorrência de um tapete herbáceo-

graminóide, contínuo na estação chuvosa, empresta à paisagem uma fisionomia de campos 

limpos com poucas espécies arbustivas e arbóreas (SALES, 2003).  

Na área de Irauçuba foram consideradas seis unidades de vegetação pelo 

mapeamento realizado por Radambrasil (1981), com predomínio de Estepe Arbóres Aberta sem 

palmeiras que ocupa 75% do Município. Particularmente na área da pesquisa, predominam duas 

unidades de vegetação nomeadamente: Parque sem palmeira (Eps) e Arbórea aberta sem 

palmeira (Eas).  

Para análise da vegetação da bacia hidrográfica do rio Missi, foi usado o NDVI 

para determinar o índice de cobertura vegetal considerando o ano de 2008 com ajuda de uma 

imagem de satélite Landsat, com o objetivo de avaliar o grau de proteção da cobertura vegetal da 

área de estudo. A imagem obtida serviu para compreender a cobertura vegetal e a sua densidade 

neste período. Pois, assim é possivel ter uma representação do ambiente em volta da bacia no que 

respeita a cobertura vegetal.  

Em geral, os valores do NDVI variam de -1 a 1, conforme a cobertura vegetal e o 

tipo de vegetação. Os solos sem cobertura vegetal apresentam valores entre -1 a 0, de 0 a 1 a 

vegetação aumenta gradualmente de décimo em décimo e as áreas que possuem vegetação mais 

densa apresentam os valores positivos aproximados a 1. ( PINHEIRO, 2011 apud COELHO et 

al, 2006). Na bacia do rio Missi como ilustra a FIGURA 18, a vegetação só vai até ao nivel 1 de 

NDVI, o que significa que a cobertura vegetal é praticamento nula. 
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Figura 18: NDVI da BHRM 
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Tabela 16: Classificação dos Índices de NDVI da Bacia do Rio Missi (em 07/10/1999) 
      

Cobertura Vegetal na Área de NC7 

Nível do NDVI Cobertura Vegetal (%) Área da Associação de Solo (km
2
/%) 

= 0 0 5.6 (36,9) 

> 0 a < 0.1  >0 a 10 9.6 (63,0) 

0.1 a < 0.2 >10 a 20 0.1 (0,1) 

   

Cobertura Vegetal na Área de PL6 

Nível do NDVI Cobertura Vegetal (%) Área da Associação de Solo (km
2
/%) 

= 0 0 48.9 (78,0) 

> 0 a < 0.1  >0 a 10 13.4 (21,4) 

0.1 a < 0.2 >10 a 20 0.3 (0,3) 

0.2 a < 0.3 >20 a 30 0.2 (0,2) 

0,3 a < 0,4 >30 a 40 0.1 (0,1) 

   

Cobertura Vegetal na Área de Re25 

Nível do NDVI Cobertura Vegetal (%) Área da Associação de Solo (km
2
/%) 

= 0 0 41.4 (59,9) 

> 0 a < 0.1 >0 a 10 27.4 (39,7) 

0.1 a < 0.2 >10 a 20 0.2 (0,3) 

0.2 a < 0.3 >20 a 30 0.1 (0,1) 

   
Fonte: Marta Hermínia Chavango (2014), pesquisa direta. 
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Na Tabela 17 está o  resumo de todos os parâmetros considerados na análise do Risco de 

Degradação Física [RDF (%)] dos Setores da Bacia  

Tabela 17: Análise do Risco de Degradação Física [RDF (%)] dos Setores da Bacia 

                                                                 

Extratificação da Área de Estudo 

 

Área do Setor da Bacia (km
2
) 

Área Total da Área = 148,4 Baixo Médio Alto 

63,8 58,4 26,2 
Percentagem da área de estudo 42,9 39,4 17,7 

ÍNDICES 

Área do Extrato (km
2
) no índice Erodibilidade (K) 

 Muito Baixa (1) - - - 

Baixa (2) 41,3 18,2 3,0 

Média (3) 22,4 30,1 16,5 

Alta (4) 0,001 8,6 6,7 

X = Ponderação no Índice (PK) 2,4 2,8 3,1 

Percentagem do RDF da área como um todo 27,6 29,5 32,6 

Área do Extrato (km
2
) no índice Erosividade (R) 

 Muito Baixa (1) - 0,3 0,01 

Baixa (2) 27,4 20,5 15,2 

Média (3) 24,2 7,6 2,4 

Alta (4) 12,2 30,0 8,5 

Muito alta (5) - - - 

X = Ponderação no Índice (PR) 2,8 3,2 2,2 

Percentagem do RDF da área como um todo 32,2 33,7 23,2 

Área do Extrato (km
2
) no índice Índice Climático (IC) 

 Muito Baixo (1) 0,4 2,0 1,5 

Baixo (2) 32,9 30,0 6,5 

Médio (3) 30,5 27,0 18,2 

Alto (4) - - - 

Muito alto (5) - - - 

X = Ponderação no Índice (PIC) 2,5 2,4 2,0 

Percentagem do RDF da área como um todo 28,7 25,3 27,4 

Área do Extrato (km
2
) no índice Classe de Relevo (CR) 

Plano (1) 63,8 55,3 11,3 

Suave Ondulado (2)  0,02 3,1 12,9 

Ondulado (3)  - - 2,0 

Muito Ondulado (4)  - - - 

Forte Ondulado (5)  - - - 

Montanhoso (6)  - - - 

Escarpado (7)  - - - 

X = Ponderação no Índice (PCR) 1,0 1,1 1,6 

Percentagem do RDF da área como um todo 11,5 11,6 16,8 

  X = PK+PR+PIC+PCR  8,7 9,5 9,5 

Y[RDF (%)] = 11,11 X – 55,55 41,1 50,0 50,0 

Fonte: Marta Hermínia Chavango (2014), pesquisa direta 
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6. ANÁLISE DAS UNIDADES AMBIENTAIS 

As Associaçõeas de Solo de Jacomine (1973), indicadas da Figura 5, são 

consideradas as Unidades Ambientais da área de estudo. Com base nos dados coletados na 

análise de seus diversos aspectos ambientais e efetuados os respetivos cruzamentos entre eles, 

obteve-se a Tabela 17, síntese de todos os elementos relevantes para caracterizar cada Unidade 

Ambiental da BHRM e definir seu uso adequado. 

6.1. Unidade Ambiental Re25 

Características Fisionómicas 

Esta unidade ocorre por quase toda parte da área de estudo, embora não esteja 

uniformemente distribuída por toda ela, com maior extensão territorial de 69 Km
2
, representando 

47% da área de estudo, dispondo-se na parte superior do rio e também nas partes inferiores 

adjacentes aos riachos formados pelo rio principal. Apresenta niveis altimétricos que variam 

entre 80 a 160 metros em relevo plano com diferentes ordens de grandeza que varia de 0 – 3%, 

predominam os solos Litólicos Eutróficos e Afloramentos de Rocha, cobertos, 

predominantemente, pela cobertura vegetal da caatinga Estepe Arbórea Aberta sem palmeiras – 

Eas, que ocupa 81% da área total da bacia.. A vegetação nativa encontra-se intensamente 

alterada, os últimos remanescentes indicam a existência, no passado, de florestas caducifólias e 

subcaducifólias denominadas matas secas e de áreas de transição dessas florestas para a caatinga.  

Índice de Aridez do UNEP 

A unidade Re25 está em uma área sujeita ao processo de desertificação com 

niveis do Índice de Aridez do UNEP que vão até 63,7% entre 0,21 a 0,50. 

Clima  

As caracteristicas hidrológicas que atuam nesta unidade imprimem condições 

climáticas de semiáridez. Em cerca de 78,7% da área a precipitação média anual está em torno de 

828 a 1039 mm. Encontram-se ainda zonas que representam 21,3% da área com precipitações 

entre 1039 a 1250 mm. Os valores referentes a evapontraspiração potencial variam de 1517 a 

1578 mm em toda a área ocupada por esta unidade. Os meses secos se alternam entre 8 a 9 em 
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64,5% da área. O índice efetivo de humidade situa-se entre de -33,3 a -36,6 , com 49,2 % da área 

apresentando clima seco subúmido ( Im > -33,3) e 50,8 % dela com clima semiárido (Im entre -

33,3 e 33,6). A Umidade do Solo na Capacidade de Campo é 3,1 mm. 

Relevo  

O relevo plano é predominante nesta associação, ocupando cerca de 82,3% da sua 

área. Sua altimetria de 80 a 160 , com 43,6% entre as cotas de 120 a 160 m, e 32,5 % entre 80 e 

120 metros.  A partir de 160 até 480 m, em intervalos de 40 m, as faixas de altitude ocorrem, em 

valores decrescentes, entre 9,5 % e 0,14 % da área. A associação se distribuie, com seus 

respectivos percentuais de ocupação do terreno, nos médio (36,7%), baixo (22,4%) e alto curso 

(9,9%) da bacia.  

Risco de Degradação Física (RDF) 

O índice climático é predominantemente de nível médio, ocorrendo áreas em que 

ele é baixo e muito baixo, a erodibilidade é média em 100% da área, a erosividade da chuva é 

entre média e muito alta, características estas que, associadas ao baixo nível de cobertura vegetal, 

entre >0 e 10% ,  (Tabela 16) da Eas que ocorre na maioria da área (81,0%) são responsáveis por 

um Risco de Degradação Física de 48,9%, considerado um percentual alto. 

Recomendações  

São terras impróprias para lavouras em geral, por causa de seu clima de seco 

subúmido a semiárido. São, também condições impróprias para as lavouras, a baixa umidade na 

capacidade de campo, a pedregosidade e alto risco de degradação física de seus solos razos. O 

uso dessas terras é limitado à pecuária, aconselhando-se, principalmente, a criação extensiva de 

caprinos na caatinga, aconselhando-se que seja manutido um nível de cobertura vegetal 

necessário ao controle da erosão hídrica. Em áreas de clima mais favorável, como nos aluviões 

das terras das margens dos rios, pode ser estabeleciadas culturas de subsistência, como milho, e, 

feijão e mandioca. A pecuária pode ser intensificada em algumas áreas destes solos, devendo-se 

para isso escolher trechos o relevo se apresenta plano, suave ondulado ou mesmo ondulado onde  
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Tabela 19: Análise das Unidades Ambientais 
 

Análise 

 

Unidades Ambientais 

Re25 PL6 
 

 NC7 

Área ocupada pela Associação de 

Solos 

Km2 69,0 62,5 15,2 
Percentagem da área de 

estudo 
47,0 42,6 

 10,4 

Classe no Tipo Níveis da Classe no Tipo Área (km
2
) 

  % no Nível da Classe no Tipo 

Ìndice de Aridez do UNEP 

>65    0,7 

0.50 a 0.65 36,2 60,2 42,1 

0.21 a 0.50 63,7 39,8 57,9 

Precipitação Total Média Anual 
828 – 1039 78,7 67,2 57,5 

1039 - 1250 21,3 32,8 42,5 

Umidade do solo na capacidade de campo (mm) 3,1 11,3 13,28 

Temperatura Média Anual (oC) 

<26 12,0 26,4 42,8 

26-26.1 44,3 32,6 29,6 

26.1-26.3 43,8 41,1 28,3 

Evapotranspiração (ETP) 
1517 - 1542 38,1 40,2 42,8 

1542 – 1556 23,5 30,2 36,8 

1556 - 1578 38,5 29,6 20,4 

Nùmero 

de 

Meses secos 

6 – 7 5,2 0,2  

7 – 8 30,4 75,5 42,8 

8 - 9 64,5 24,3 57,9 

Im 
> - 33,3 32,9 67,5 42,8 

- 33.3 a - 33.6 67,1 32,5 57,9 

Classes de Relevo 

 

Plano (<3%) 82,3 96 78,9 

Suave Ondulado (3 a8%) 15,6 3,8 19,7 

Ondulado 2,0 0,2 3,3 

 

Classes 

de 

Altitude 

80-120   32,5 0  

120-160 43,6 66,0 0 

160-200 9,5 29,1 56,6 

200-240 6,2 1,6 15,1 

240-280 3,9 1,3 19,0 

280-320 2,3 0,5 4,6 

320-360 1,0 0 3,3 

360-400 0,4  1,9 

400-440 0,29  0 

440-480 0,14   

Setorização da Bacia  

Baixo Curso 22,4 41,3 0 

Mèdio Curso 36,7 20,1 20,1 

Alto Curso  9,9 1,1 1,1 

Índice Climático 

1 – 7 -Muito Baixo 5,2 0,2  

Baixo 27,7 67,4 42,5 

Médio 67,1 32,5 57,5 

K 

PL6 -  Baixa  100  

Re25 - Média 100   

NC7 - Alta   100 

R 

Baixa4975 – 5747 0,4   

Média5748 – 6520 52,5 29,1 56,6 

Alta6521 – 7293 19,7 32,8 0,7 

Muito Alta>7293 27,3 37,9 42,8 

Cobertura Vegetal 
Eas 81,0 55,7 100 

Eps 19,0 44,3 - 

Risco de Degradação Física [RDF (%)] 48,9 37,8 63,3 

Fonte: Marta Hermínia Chavango (2014), pesquisa direta 
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as declividades sejam menores e com precipitações mais elevadas. As áreas mais acidentadas 

devem ser destinadas á preservação da flora e fauna regionais. Faz-se necessário também a 

introdução de pastagens artificiais que se adaptem ao clima e á área e também, fazer reserva de 

forragem para o período mais seco, quando utilizados com pecuária. 

 

6.2. Unidade Ambiental PL6 

Características Fisionômicas 

Ocorre em toda faixa central da área de estudo, é a segunda em termos de 

representação espacial, ocupando 62,5 km
2 

,cerca de 42,6 % da bacia.. Os niveis altimétricos 

variam de 120 a 200 m, em relevo predominantemente plano. Os solos de maior ocorrência são 

os solos Planossolo Solódico, Solonetz Solodizado e Litólico Eutrófico. Estes solos são cobertos 

quase em igual proporção pela cobertura vegetal presente na área de estudo, parque sem palmeira 

(Eps) e arbórea aberta sem palmeira (Eas), ocorrendo, respectivamente em 44,3 e 55,7% da 

unidade. O número de meses secos varia de 5 a 8 com precipitações pluviométricas médias 

anuais variando de 500 a 800 mm. 

Índice de Aridez do UNEP 

Esta unidade está também sujeita ao processo de desertificação e os seus niveis 

variam entre 0,50 a 0,65 em uma área de 60,2%. 

Clima  

Nesta unidade a precipitação varia entre 828 e 1039 mm, cerca de 67,2% e em 

torno de 1039 e 1250 mm 32,8%. Apesar do fato dos valores de chuva não serem baixos, a 

evapontraspiração potencial varia entre 1517 e 1578 mm, com 40,2% da área sob a influência de 

uma evapontraspiração que oscila entre 1517 e 1542 mm e 30,2%  entre 1542 e 1556 mm.  O 

número de meses secos está entre 7 a 8 em 75,5% da área da unidade, com precipitações 

pluviométricas médias anuais variando de 500 a 800 mm. O índice efetivo de umidade está em 

torno de 67,5% da área indicando um clima semiárido. 
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Relevo  

Os tipos de relevo presentes nesta associação são o plano e o suave ondulado, o 

relevo plano é o de maior expressividade, ocupando cerca de 96% da área e o relevo suave 

ondulado ocupando uma área 6%. A classe de altitude predominante está entre 120 a 160 m. 

 

Risco de Degradação Física (RDF) 

O risco de degradação física desta associação é considerado médio. O índice 

climático é relativamente de baixo a médio, a erodibilidade é baixa em toda a área e a 

erosividade varia de média a muito alta . A cobertura vegetal se distribui uniformimente entre as 

duas unidades presentes na área, Eas e Eps, ocorrendo, respectivamente,  com valores de 55,7%  

e 44,3%. 

Recomendações  

São solos frequentemente moderadamente profundos, com limitações maiores 

para lavouras em geral, que se agravam para os solos rasos (25-50 cm), como nos solos 

hidromórficos (como os planossolos), impróprias. São terras praticamente planas a suavemente 

onduladas, com moderadas limitações climáticas, como a escassez de água. Para uso destes solos 

recomenda-se, além da extração de carnaúba, cultivo de milho e feijão e para como pastagens 

para pecuária de modo extensivo. A área é bastante susceptível à erosão, apresentando ligeiro 

excesso de água no curto período chuvoso e um grande ressecamento no período seco tendo 

condições físicas pouco favoráveis a penetração de raízes. 

. 

6.3. Unidade Ambiental NC7 

Características Fisionómicas 

Esta unidade está presente em duas faixas distintas da área de estudo, apesar de ser a 

menos representativa espacialmente com cerca de 15,2 km
2
, o que correspondentes a  10,4% da  

bacia. Apresenta uma altimetria que varia de 160 a 280 m com 56,6% entre 160 e 200m, 15,1% 

entre 200ª 240 m e 19,0% ente 240 e 280m. O tipo mais frequente de relevo é o plano. 

Predominam os solos Bruno Não Cálcico, mas com ocorrência Litólico Eutrófico e Bruno Não 
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Cálcico Vértico. A principal cobertura vegetal é a arbórea aberta sem palmeira (Eas). Possui 

solos de moderadamente profundos a rasos, e é muito comum nas áreas destes solos, a presença 

de pedregosidade superficial caracterizando um pavimento desértico. A erosão laminar, muitas 

vezes, chega a ser severa ou em sulcos repetidos ocasionalmente ou com frequência.  

Índice de Aridez do UNEP 

Esta é a única unidade que não está situada em área sujeita a processo de desertificação, 

pois seu clima, de acordo com o Índice de Aridez do UNEP alcança nível  >65. 

Clima  

Está inserida num clima semiárido. A precipitação média anual varia entre 828 a 

1250 mm, sendo que 57,5% da área apresenta uma precipitação entre 828 e 1039 mm e 42,5% 

representam entre 1039 e 1250 mm. Os valores da evapontraspiração potencial variam de 1517 a 

1578 mm em toda a área, sendo que a área mais representativa tem cerca de 42,8% de seus 

valores entre 1517 e 1542 mm. Os meses secos se alternam entre 8 a 9 em cerca de 57,9% da 

área e o índice efetivo de humidade divide-se em duas faixas: > -33,3 (42,8%) e entre -33,3 e      

-36,6 (57,9%), com os climas classificados, respectivamente, como seco subúmido e semiárido. 

A umidade na capacidade de campo é de 13,3 mm. A precipitação média anual varia entra 828 1 

1250 mm, com 57,5 % dela ocorrendo na faixa entre 828-1039 mm 

 

Relevo  

O relevo é predominantemente plano, tipo que ocorre em cerca de 78,9% da área. 

Os relevos dos tipos suave ondulado e plano e ondulado aparecendo, respectivamente, em 19,7% 

e 3,3% da associação. A altimetria, nesta unidade varia de 160 a 280 m, sendo 56,6% da área 

entre as cotas de 160 a 200 m, e 34,1% entre 200 e 280 m, situando-se o restante da área em 

cotas que vão  até 400 m. A maior parte da unidade está situada na área de médio curso da bacia. 

Risco de Degradação Física (RDF) 

O índice climático é predominantemente médio, ocorrendo áreas em que é baixo, 

com alta erodibilidade de 100% em toda área desta unidade, com erosividade variando de média 
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(56,6% da associação) a muito alta (47,8% da associação). A cobertura vegetal predominante 

nesta unidade é a arbórea aberta sem palmeira (Eas), que se apresenta em 100% da unidade. 

Recomendações  

São terrenos planos ou suavemente ondulados com fertilidade muito baixa, com solos de 

profundidade efetiva média, e com drenagem interna moderada a pobre, situação que se acentua 

nos solos rasos. O controle da erosão deve ser intensivo e a irrigação deve ser experimentada, 

escolhendo para isto, as áreas pouco erodidas, com pequena declividade e procurando-se 

remover a pedregosidade superficial. 

A utilização com pecuária parece ser a mais indicada. Para isto é necessário fazer 

a reserva de alimentos para o período seco, estudar e experimentar forrageiras que se adaptem 

melhor a estes solos. O aproveitamento destes solos para culturas, de modo geral é fortemente 

restringido. Apenas culturas muito resistentes a um longo período seco ou de ciclo curto, devem 

ser feitas, razão pela qual para culturas de subsistência, devem-se desenvolver variedades de 

ciclo bem curto, que possam produzir boas colheitas no curto período de chuvas. 
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7. CONSIDERAÇÕS FINAIS 

Na aplicação do diagnóstico físico conservacionista na bacia hidrográfica do rio 

Missi, os resultados indicaram o setor A e o setor B como os que apresentaram maior risco de 

degradação fisica dos setores da bacia, com cerca de 50% de risco cada uma delas., de risco de 

degradação física. Havendo, portanto, uma necessidade urgente de intervenção dos orgãos 

responsáveis pelo meio ambiente e recursos naturais para sua conservação, o que deve ser 

prescrito paro o setor C da bacia, mesmo um de degradação física, de apenas 41,1%. 

Por outro lado, conforme a equação da reta para a fórmula descritiva para análise 

do Risco de Degradação Fisica da Bacia do Rio Missi, nas classificações dos parâmetros 

(erodibilidade dos solos, erosividade da chuva, índice climático e classes de relevo) usados, o 

mínimo valor é 5 (cinco), o qual representa as melhores condições físico conservacionistas da 

área e o máximo valor obtido no uso de todos os parâmetros foi de 14 (quatorze), indicando as 

piores condições de preservação dos recursos naturais. Assim sendo, pode-se afirmar que quase 

todas as unidades que se encontram na Bacia estão em risco de degradação física, tornando-a 

vulnerável aos efeitos naturais e aos fenómenos antrópicos. 

 Um dos fatores que contribuiiu para identificação da degradação potencial da 

área de estudo foi o baixo nível de proteção oferecido pela vegetação, fato que nos leva a 

recomentar que as atividades agropastoris sejam realizadas com a máxima preocupação em 

proteger a cobertura vegetal evitando-se, assim, que a erosão dos solos promova destruição total 

dos recursos naturais. 

É, ainda, necessário que se adoptem medidas para melhorar as condições 

qualidade ambiental e a qualidade de vida da população, com proteção da vegetação das margens 

do rio buscando controlar o assoreamento de seus canais. A fragilidade ambiental da região, e da 

área de pesquisa em particular, recomenda a criação de um maior número de unidades de 

conservação destinadas à proteção da natureza. O zoneamento aqui proposto é uma alternativa às 

condições de solos e respectivos usos para que uso das terras da bacia tenha comometa 

fundamental a proteção da natureza buscando-se o Desenvolvimento Sustentável, ou seja, 
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otimizar o uso atual de suas terras, mas tendo sempre em vista as necessidades das gerações 

futuras. 

Existe, ainda, uma necessidade de realização de estudos mais detalhados e 

complementares para a compreensão dos diversos fatores e processos que estão por trás da 

questão da degradação dos parâmetros ambientais e da Bacia. 
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