
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

  

 

 

 

 

 

 

EFEITO DAS MUDANÇAS NOS PADRÕES DE USO DA TERRA NOS 

PROCESSOS HIDROLÓGICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

SUBAÚMA-BAHIA. 

 

 

  

AMOM CHRYSTIAN DE OLIVEIRA TEIXEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA – CE 

2014 



 
 

AMOM CHRYSTIAN DE OLIVEIRA TEIXEIRA 

 

 

 

 

 

EFEITO DAS MUDANÇAS NOS PADRÕES DE USO DA TERRA NOS 

PROCESSOS HIDROLÓGICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

SUBAÚMA-BAHIA. 

 

 

 

Tese submetida à Coordenação do Curso 
de Pós-Graduação em Geografia da 
Universidade Federal do Ceará, como 
requisito parcial para obtenção do grau de 
Doutor em Geografia. 
Área de Concentração: Dinâmica Ambiental 
e Territorial 
Orientadora: Maria Elisa Zanella 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA – CE 

2014 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

 
 

BANCA EXAMINADORA 

 

EFEITO DAS MUDANÇAS NOS PADRÕES DE USO DA TERRA NOS 

PROCESSOS HIDROLÓGICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

SUBAÚMA-BAHIA. 

 

Tese submetida à Coordenação do Curso de Pós-
Graduação em Geografia da Universidade Federal 
do Ceará, como requisito parcial para obtenção do 
grau de Doutor em Geografia. 
Área de Concentração: Dinâmica Ambiental e 
Territorial 
Orientadora: Maria Elisa Zanella 

 

Aprovada em: 12 de dezembro de 2014 

 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 

Drª Maria Elisa Zanella (UFC) 
Orientadora 

 
 
 

Dr. Manuel Rodrigues de Freitas Filho (UECE) 
Examinador Externo 

 
 
 

Dr. Maurício Santana Moreau (UESC) 
Examinador Externo 

 
 
 

Drª Marta Celina Linhares Sales (UFC) 
Examinadora Interna 

 
 
 

Drª Vládia Pinto Vidal de Oliveira (UFC) 
Examinadora Interna 

 



iii 
 

 
 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha família que me apoiou em todos os momentos. 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 
 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus por possibilitar minha caminhada. 

Aos meus queridos pais Herbert Caetité Montenegro Teixeira e Maria Cristina Neri de 

Oliveira Teixeira, pelo amor e apoio. 

À minha amada Thiara Messias de Almeida pelo apoio, dedicação e compreensão nos 

momentos mais difíceis. 

À pessoa que iluminou meus caminhos, minha amiga e orientadora Maria Elisa 

Zanela, que me acolheu, orientou e compreendeu. 

À minhas avós Walda Públio Montenetro Teixeira (in memorium) e Judite Neri de 

Oliveira que sempre estiveram comigo, mesmo quando era difícil estar. 

Aos meus irmãos Diego Herbert de Oliveira Teixeira e Allan Mike de Oliveira Teixeira 

pelos momentos de descontração. 

À minha sogra Marilene Messias Miranda, pelo apoio, pelos almoços e pelos puxões 

de orelha. 

À minha cunhada Lívia Jéssica Messias de Almeida pelas revisões no texto. 

À Guilherme Martins pelas revisões dos textos em inglês. 

À minha ex-orientadora Fátima Soares pelas dicas e conversas mesmo após o final 

do vínculo com a universidade. 

Ao meu ex-orientador e atual amigo, Maurício Santana Moreau, pela ajuda e solicitude 

em tudo que foi necessário, incluindo os trabalhos de campo. 

A Vládia Pinto Vidal e Edson Vicente (Cacau) pelos bate-papos esclarecedores. 

Aos professores do ensino fundamental, ensino médio, graduação (UESC), mestrado 

(UESC) e doutorado (UFC), em especial, Ana Amélia Lavenere-Wanderley, Ana Maria 



v 
 

 
 

Moreau, Ana Cláudia Andrade, Helena, Clarice Gonçalves, Maria Cristina Rangel, 

Paulo Terra e Marta Celina. 

À Denise da Xerox pela presteza e pelas conversas. 

À Luiza Gorete pelo acolhimento em sua residência. 

À CAPES pela bolsa que me permitu dedicação exclusiva a esta tese. 

À UESC que proporcionou os recursos materiais, incluindo transporte e equipamentos 

para realização dos trabalhos de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 
 

O Cântico da Terra 
Cora Coralina 

 
Eu sou a terra, eu sou a vida. 

Do meu barro primeiro veio o homem. 
De mim veio a mulher e veio o amor. 

Veio a árvore, veio a fonte. 
Vem o fruto e vem a flor. 

 
Eu sou a fonte original de toda vida. 

Sou o chão que se prende à tua casa. 
Sou a telha da coberta de teu lar. 

A mina constante de teu poço. 
Sou a espiga generosa de teu gado 

e certeza tranquila ao teu esforço. 
Sou a razão de tua vida. 

De mim vieste pela mão do Criador, 
e a mim tu voltarás no fim da lida. 

Só em mim acharás descanso e Paz. 
 

Eu sou a grande Mãe Universal. 
Tua filha, tua noiva e desposada. 

A mulher e o ventre que fecundas. 
Sou a gleba, a gestação, eu sou o amor. 

 
A ti, ó lavrador, tudo quanto é meu. 
Teu arado, tua foice, teu machado. 

O berço pequenino de teu filho. 
O algodão de tua veste 

e o pão de tua casa. 
 

E um dia bem distante 
a mim tu voltarás. 

E no canteiro materno de meu seio 
tranquilo dormirás. 

 
Plantemos a roça. 
Lavremos a gleba. 

Cuidemos do ninho, 
do gado e da tulha. 

Fartura teremos 
e donos de sítio 
felizes seremos. 

 

 

 

 



vii 
 

 
 

RESUMO 

 

TEIXEIRA, Amom Chrystian de Oliveira. Efeito das Mudanças nos Padrões de Uso 
da Terra nos Processos Hidrológicos da Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma-
Bahia. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Ceará (UFC), Programa de Pós-
Graduação em Geografia. 232f. 2014. 
 
O território baiano vem passando por grandes transformações nas últimas décadas, 
entre as quais tem-se destacado a introdução e expansão da eucaliptocultura, 
atividade que desperta discussões da sociedade acerca dos impactos ambientais no 
ciclo hidrológico.  Neste sentido, esta pesquisa seleciona a Bacia Hidrográfica do Rio 
Subaúma-BA, que possui expressivas áreas de reflorestamento com eucalipto, para 
investigar os efeitos dessa cultura no ciclo hidrológico. Para compreender a dinâmica 
de ocupação na bacia hidrográfica e seus efeitos nos recursos hidricos, foram 
processados dados geoambientais, de uso da terra, de qualidade da água, de 
fluviometria e de pluviometria entre os anos de 1973 e 2013 utilizando ferramentas de 
geoprocessamento. Os resultados mostram uma bacia formada por rochas de origem 
sedimentar e relevos planos onde ocorrem precipitações bem distribuídas ao longo do 
ano, condições que favorecem a infiltração e orientaram a ocupação do território e a 
descaracterização da vegetação original, inicialmente pela introdução da 
agropecuária e posteriormente da eucaliptocultura. As modificações da paisagem 
impactaram os processos run off com a alteração na velocidade do escoamento 
superficial e da resposta hidrológica da bacia hidrográfica, que apresentou tendência 
de evolução inversa ao crescimento das áreas florestais. A variações espaciais e 
temporais da qualidade de água também indicam que esta área vem sendo 
impactada, especialmente no médio e alto curso, onde houveram as maiores 
modificações nos usos da terra. Os resultados mostram a importância do 
planejamento ambiental para uso sustentável do espaço e para minimização dos 
impactos negativos destes sobre os sistemas naturais e antrópicos. 
 
Palavras-chave: teoria sistêmica, geoprocessamento, vazão, qualidade da água, 

eucalipto 
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ABSTRACT 

 

TEIXEIRA, Amom Chrystian de Oliveira. Effects of the changes over soil usage 
standards on the Watershed of Subaúma River's hydrological processes. Tese 
(Doutorado) – Universidade Federal do Ceará (UFC), Programa de Pós-Graduação 
em Geografia. 232f. 2014. 
 
Bahia's territory has been going through big transformations over the last few decades, 
remarkably the introduction and expansion of eucalyptus breeding, an activity that 
brings out discussions about the negative environmental impacts on hydrological 
cycles. Considering  that,  this research selects the Watershed of Subaúma River, 
which contains expressive areas of eucalyptus reflorastation, to investigate the effects 
of this kind of culture on hydrological cycles. To understand the dynamics of 
inhabitation on the watershed and its effects on hydric resources, geoprocessing tools 
were utilized to collect geoenvironmental data regarding soil usage, water quality,  and 
water output levels, concerning the years between 1973 and 2013. Results have 
shown the existence of a watershed made of sedimentary rocks and plain slopes, with 
well-distributed rainfall throughout the year, conditions that favored infiltration, land 
occupation and vegetation decharacterization, initially through cattle breeding and later 
on by eucalyptus breeding. Changes in the scenery have impacted run-off proceedings 
with waterflow output alterations and hydrological response alterations, which 
presented  a trend contrary to the growth of forest areas. Spatial and temporal 
variations of water quality have also shown that this area has been impacted by these 
usages, especially in the middle and upper reaches, where bigger transformations in 
the usage of soil happened over the past decades. These results have shown the 
importance of environmental planning for sustainable usage of space to reduce 
negative consequences on natural and antropic systems. 
 
Key-words: systemic theory, geoprocessing, waterflow, water quality, eucalyptus 
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1. INTRODUÇÃO 

A utilização dos recursos naturais pelos grupos humanos, visando atender 

suas necessidades biológicas e socioeconômicas, sempre resultou em impactos 

ambientais que acabaram se refletindo nas sociedades. Apesar disso, foi apenas na 

segunda metade do século XX que a magnitude das transformações ambientais 

antropogênicas, bem como de suas consequências e conflitos, fizeram com que os 

problemas ambientais ganhassem notoriedade, tanto no contexto social quanto no 

acadêmico. 

Isso ocorreu pela intensificação dos impactos ambientais durante os 

séculos XIX e XX, em geral, atribuída aos avanços da técnica, aos incrementos 

populacionais, a atual lógica de produção e consumo e ao desconhecimento e 

inobservância da organização e funcionamento dos sistemas ambientais. Nesse 

prisma, a correta administração sustentável do uso dos recursos naturais, é 

provavelmente um dos maiores desafios das sociedades modernas, colocado em foco 

pela necessidade de planejamento e gestão racional. 

A atual crise ambiental denuda os limites do mecanicismo newtoniano em 

prover respostas aos desafios modernos criados a partir da relação entre homem e 

natureza. Desse modo, fazem-se necessários novos paradigmas entre os quais surge 

a teoria sistêmica regida pelo holísmo que propõe o entendimento integrado das 

relações entre os diversos elementos da realidade. 

Dentre os recursos naturais, a água é provavelmente um dos mais 

importantes para a humanidade, não apenas pela sua participação nos processos 

biológicos, mas também por estar associadas a todos os aspectos sociais, 

econômicos e culturais. 

Tendo em vista a importância da água, a crescente demanda pelo seu uso 

e os impactos ambientais gerados nestes usos, surge a necessidade de estudos que 

balizem uma utilização racional deste recurso, bem como um manejo eficaz das 

atividades ligadas aos corpos d’água. 

Nesse contexto, o conceito de Bacia Hidrográfica (BH) adquire importância 

dada a possibilidade da visualização e análise das interrelações dos elementos e 

fluxos em seu interior e da troca de matéria e energia do sistema com o exterior. Além 

disso, o conceito atual de BH se contrapõe à visão clássica – que a considerava 
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apenas como uma unidade de captação de água – percebendo-a como um sistema 

natural, com características sociais e biogeofísicas integradas. 

A ação da sociedade materializada nos diferentes usos da terra provoca a 

reorganização da paisagem na BH, tendo dentre os seus diversos reflexos, a alteração 

das características do escoamento da água precipitada. Embora as alterações 

antrópicas em uma BH devessem considerar a bacia como um sistema em equilíbrio 

dinâmico, na prática, o comum é que as relações entre sociedade e esse sistema 

sejam guiadas por parâmetros puramente econômicos. 

O estado da Bahia vem passando por grandes transformações econômicas 

nas últimas décadas. O crescimento dos centros urbanos e a expansão das atividades 

industriais fizeram a agropecuária diminuir sua participação no PIB estadual, mas 

apesar disso este ainda é o setor da economia que ocupa as maiores parcelas da área 

do estado. 

O território rural na Bahia também vem passando por grandes 

transformações, mantêm-se como um espaço voltado às monoculturas para a 

produção de commodities, em geral voltadas ao mercado externo, mas ao mesmo 

tempo há no campo o avanço da técnica e das atividades agropecuárias mais 

modernas. Dessa forma, entre as principais modificações, tem-se a expansão da 

eucaliptocultura, especialmente nas regiões do Extremo Sul e Litoral Norte, fomentada 

por condições edafoclimáticas favoráveis, por altos investimentos do capital privado e 

por incentivos estatais. 

Essas transformações estão acompanhadas por impactos socioambientais 

negativos. Diversos problemas, decorrentes da dinâmica desta atividade, vêm sendo 

abordados por setores da sociedade baiana. Os problemas ambientais se tornam 

especialmente graves no contexto socioeconômico do estado, no qual a maior parte 

das pessoas encontra-se abaixo da linha de pobreza, sendo vulneráveis as ameaças 

originadas nos impactos ambientais. 

Dentre os problemas ambientais, a Bahia possui imensas áreas 

susceptíveis a seca por conta da carência natural de água, onde a evaporação supera 

a precipitação. Mas mesmo regiões de maior pluviosidade, notadamente as áreas 

litorâneas beneficiadas por maior umidade, estão susceptíveis a escassez e ao 

encarecimento da oferta de água devido, principalmente, a alterações antropogênicas 

no ciclo hidrológico, nos sistemas de escoamento e na qualidade dá água. 
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A possibilidade de alterações no ciclo de escoamento e na qualidade da 

água vem sendo denunciada pela imprensa local e pelos grupos sociais que disputam 

seus múltiplos usos. O problema é ampliado em áreas ocupadas por monoculturas de 

grandes extensões, tais como a soja, cana e o eucalipto. 

A eucaliptocultura é uma das atividades econômicas do espaço baiano que 

mais desperta discussões quanto a real natureza dos impactos ambientais. 

Frequentemente vista como vilã, por alguns setores da sociedade, e sua expansão é 

acusada de provocar o “secamento” de rios. 

Os estudos científicos atualmente disponíveis apresentam algumas 

evidências contrárias, ou no mínimo conflitantes, com esse senso comum. No entanto, 

como a maior parte é baseado em dados obtidos em zonas temperadas, sob outras 

condições de solo, relevo e clima, há a necessidade de se investigar os reais impactos 

dessa cultura em solos e climas tropicais. 

De modo geral, é possível afirmar, a partir da bibliografia atualmente 

disponível, que em microbacias hidrográficas a retirada de áreas de vegetação 

florestal – seja ela natural ou não – tende a aumentar o escoamento total da água em 

decorrência da diminuição dos processos de evapotranspiração. Além disso, em 

microbacias hidrográficas a vegetação tende a regular a chegada de água ao corpo 

hídrico principal. Em presença de matas e florestas, os processos de escoamento 

subsuperficial e subterrâneo são aumentados, diminuindo o escoamento superficial. 

A proposição desta tese surge a partir da necessidade de esclarecimentos 

no conflito entre o senso comum e os efeitos da eucaliptocultura sobre os recursos 

hídricos, analisados sob o enfoque sistêmico, visando auxiliar o planejamento e 

gestão do uso dos recursos hídricos de paisagens tropicais.  

Para isso, foi selecionada uma bacia hidrográfica com expressivas áreas 

cobertas pela eucaliptocultura: a Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma (BHRS) 

localizada na região do Litoral Norte da Bahia (Mapa 01), na qual procedeu-se a 

análise de seus elementos, da evolução dos usos da terra e dos impactos na 

quantidade e na qualidade de água disponível. Dessa forma, objetiva-se compreender 

as interações dos elementos de uma bacia hidrográfica com plantios de eucalipto e 

sua relação com a resposta hidrológica dos cursos fluviais às precipitações, buscando 

responder se as modificações no uso da terra estão ameaçando a disponibilidade dos 

recursos hídricos desta BH. 
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Assim, o trabalho testa a hipótese de que nas últimas décadas as 

mudanças do uso da terra nesta BH tenham alterado a disponibilidade e a qualidade 

dos recursos hídricos superficiais. 

Drenando uma área de pouco mais de 155 mil hectares, a BHRS se localiza 

nas coordenadas geográficas 38°29'3"W e 11°51'52"S, ocupando área dos municípios 

de Água Fria, Alagoinhas, Araçás, Aramari, Cardeal da Silva, Entre Rios, Esplanada, 

Inhambupe, Itanagra e Ouriçangas, sendo localizada no Litoral Norte do estado da 

Bahia e inserindo-se na Região de Planejamento e Gestão da Água (RPGA) do 

Recôncavo Norte (Região XI) (BAHIA, 2008), que por sua vez faz parte da Bacia 

Atlântico Sul, Trecho Leste, segundo a classificação oficial, adotada pelo Brasil 

(BRASIL, 1976), para as Bacias Hidrográficas do território nacional. A localização e 

delimitação da BHRS, bem como a rede hidrográfica principal pode ser vista no Mapa 

01. 
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Mapa 01 – Localização e delimitação da Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma - BA. 
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A tese é organizada ao longo de oito capítulos: após a introdução realizada 

no Capítulo 1, na qual são traçados os problemas, justificativas e objetivos do trabalho; 

o Capítulo 2 apresenta os referenciais teóricos que nortearam a construção da 

metodologia e a discussão dos resultados. No capítulo 3 é apresentada a metodologia 

de pesquisa, incluindo as fontes de dados, os materiais e equipamentos de pesquisa 

e o plano de organização metodológica do trabalho. O Capítulo 4 realiza a 

caracterização geoambiental da BHRS com base nos preceitos da Teoria Geral dos 

Sistemas e, o Capítulo 5 procura investigar a evolução do uso da terra da bacia 

hidrográfica, tendo como suportes as imagens do satélite Landsat 5 e os dados 

socioeconômicos dos municípios da BH. Os Capítulos 5 e 6 investigam, 

respectivamente, os aspectos relativos as variações da quantidade e qualidade da 

água disponível atualmente no Rio Subaúma, utilizando dados coletados em trabalhos 

de campo e dados secundários obtidos durante a pesquisa bibliográfica. Doravante, 

no Capítulo 7 é realizada a integração dos resultados na conclusão do trabalho.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E METODOLÓGICA 

2.1 Geografia e Teoria Sistêmica 

2.1.1. Ciência e paradigmas: do mecanicismo newtoniano à teoria sistêmica 

Em “A Estrutura das Revoluções Científicas”, obra clássica de Thomas 

Kuhn (2006), a palavra paradigma foi incorporada ao vocabulário científico, tendo 

como definição “as realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante 

algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de 

praticantes de ciência” (KUHN, 2006). 

Kuhn (2006) evidencia a temporariedade de um paradigma e a 

descontinuidade do saber científico. Isso ocorre porque embora durante algum tempo 

o paradigma seja retroalimentado por uma série de trabalhos com ideias e leis que o 

reforçam e o desenvolvem, ampliando sua capacidade de resolver os problemas, ele 

pode encontrar limites de atuação enquanto princípio norteador da produção científica. 

A incapacidade dos paradigmas resolverem os problemas e demandas da sociedade 

provoca o surgimento de novas teorias, no início ainda bastante rudimentares, que 

passam a concorrer entre si e com o paradigma vigente, num processo de evolução 

constante denominado por Kuhn (2006) de “Revolução Científica”. 

As rupturas ocorrem quando o paradigma se mostra incapaz de resolver as 

demandas da ciência de explicar os fenômenos ou os fatos e vai sendo substituído 

por um outro, representando a emergência de um novo modelo de bases 

metodológicas que consegue trazer respostas elegantes aos problemas apresentados 

pela sociedade. 

Embora o paradigma newtoniano-cartesiano tenha sido uma das bases das 

sociedades ocidentais e do pensamento científico moderno, tendo obtido grande 

sucesso em explicar uma ampla gama de fenômenos (BERTALANFFY, 1975), nas 

últimas décadas muito tem se discutido a respeito dos limites deste na resolução dos 

atuais desafios de nossa sociedade, muitos dos quais gestados sob a égide deste 

paradigma. 

Há um contraste entre o pensamento no final do século XIX e início do 

século XX, quando tinha-se a convicção de que a ciência e a técnica estimuladas pela 

Revolução Industrial seriam perfeitamente capazes de resolver os problemas da 

humanidade, e as constatações do final do século XX quando o modelo de 
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desenvolvimento dominante caiu em declínio por não ter conseguido resolvê-los 

(RODRIGUEZ, 2005; RODRIGUEZ & SILVA, 2010a; 2010b). 

Os debates em torno dessa incompetência em resolver os problemas de 

uma realidade, agora considerada sistêmica e complexa, tem levado inúmeros 

pesquisadores a levantar a necessidade da busca de novos paradigmas que sejam 

capazes de enfrentar de maneira adequada os desafios impostos. 

O paradigma newtoniano-cartesiano, percebe o mundo sob uma visão 

mecanicista. Para Descartes, o universo é uma máquina que funciona segundo leis 

mecânicas, podendo ser explicado segundo a organização e movimento de suas 

partes (CAPRA, 2001). Tal definição levou a fragmentação do objeto de estudo em 

partes menores, reforçando com isso a especialização científica em áreas 

desconexas, isto é, a divisão da ciência em disciplinas, que por sua vez são 

continuamente divididas em subdisciplinas cada vez menores e com campo de 

atuação cada vez mais restrito em detrimento do estudo do todo. 

Entre as diversas correntes levantadas, para resolver os problemas em que 

o paradigma newtoniano-cartesiano esbarrou, ganha destaque o paradigma holístico 

no bojo do qual tem-se a Teoria da Complexidade Sistêmica.  

Iniciado a partir das ideias do filósofo sul-africano James Smuts (CREMA, 

1988), atualizadas, desenvolvidas e aplicadas por expoentes como Ilya Prigogine, 

Fritjof Capra, Ludwig von Bertalanffy e Edgar Morin, o Paradigma Holístico investiga 

o entendimento do todo na busca da dissolução de todo e qualquer reducionismo 

imposto pelo paradigma newtoniano-cartesiano. 

Nas ciências ambientais, o holismo ganhou força a partir dos trabalhos da 

Teoria Sistêmica que entra em evidencia após a sistematização realizada por 

Bertalanffy, na década de 1930, no livro Teoria Geral dos Sistemas e mais tarde com 

a Introdução da Complexidade de Morin (1990) nas décadas de 1960 e 1970, que 

afastaram o holismo do misticismo e do animismo, estabelecendo o conceito de 

totalidade, manifestada em estruturas e componentes internos, em níveis hierárquicos 

dos sistemas, dando corpo conceitual e metodológico ao estudo da totalidade. 

Segundo Bertalanffy (1975), embora os princípios da ciência clássica 

tenham grande sucesso em um amplo domínio dos fenômenos, a aplicação do 

procedimento analítico (reducionista) tem como condições: a) que a interação entre 

as partes não existam ou que sejam fracas o suficiente para serem desprezadas nas 
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finalidades da pesquisa e b) que as relações que descrevem o comportamento das 

partes sejam lineares. 

Essas condições não são satisfeitas nos chamados sistemas, ou seja, em 

organizações com variáveis mutuamente dependentes (BERTALANFFY, 1975). É 

fácil perceber que para estudar o universo é necessário buscar compreender as 

interações entre os elementos dos sistemas e sua integração enquanto partes 

interdependentes do todo em uma visão orgânica do mundo. 

Isso não significa que os atributos dos elementos devam ser ignorados, já 

que determinam as suas relações e, portanto, a estrutura do sistema. Mas, o estudo 

do sistema não deve se limitar a estudar esses atributos já que as propriedades do 

sistema são determinadas por sua estrutura e não apenas como a soma de seus 

elementos (AYMOLA, 2002). Isso é enfatizado por Christofoletti (1999, p.1) que afirma 

que a “abordagem reducionista também se enquadra como básica na pesquisa dos 

sistemas ambientais, sem contraposição com a holística”. 

Já para Miltbrath (1996 apud RODRIGUEZ, 2005; RODRIGUEZ & SILVA, 

2010b) não se trataria de um paradigma holístico, mas ambientalista que tem como 

principais características: 

 

 Holístico: ao aceitar que os fenômenos do universo estão intrinsecamente 
relacionados em diversos níveis da totalidade; 

 Sistêmico: ao incorporar uma perspectiva cibernética tendo em vista que a 
totalidade é estruturada em sistemas de diversas complexidades e 
hierarquias. 

 Integrativo-complexo: ao conceber cada sistema como uma unidade 
dialética de partes estruturadas no conjunto e aceitando a ideia de que tem a 
propriedade de estruturar e organizar a si mesmos. 

 Dinâmico: ao conceber que todas as partes de um sistema estão em 
permanente movimento, que o sistema encontra sua estabilidade pela 
capacidade de adaptação e busca do equilíbrio dinâmico e reorganização 
permanente. 

 

A despeito de que na época do lançamento inicial das ideias de Bertalanffy, 

no final da década de 1930, já haviam claros indícios dos limites do paradigma 

newtoniano-cartesiano e da não linearidade das leis que regem o universo, mesmo na 

Física, a Teoria Sistêmica não foi prontamente aceita, enquanto paradigma emergente 

pela comunidade científica. 

Essa resistência tem sido vencida especialmente após a publicação do livro 

Teoria Geral dos Sistemas (BERTALANFFY, 1975), no qual procura-se a integração 
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das diversas ciências em torno de uma única linguagem na análise dos componentes 

e estruturas funcionais existentes em todos os campos da realidade. 

Atualmente, o método sistêmico tem sido cada vez mais aceito, como 

instrumento que permite dissolver as especializações da ciência e resolver as 

dicotomias promovendo a integração em um mesmo método das várias ciências 

naturais e sociais. 

 

2.1.2. A introdução dos sistemas nas ciências ambientais e na Geografia 

Se na Física a necessidade de um novo paradigma indicava a Teoria dos 

Sistemas como um caminho viável para compreensão da realidade e se acirrava nas 

áreas da Termodinâmica Irreversível de Prigogine (1947, apud PRIGOGINE,1996), da 

Mecânica Quântica de Max Planck e do Princípio da Incerteza de Heisemberg (1996), 

a chegada desse novo paradigma às ciências ambientais e sociais causaria uma 

grande revolução. 

Os primeiros trabalhos da Ecologia, no século XIX, recebendo aportes da 

termodinâmica e dos estudos de pesquisadores como Haekel (1866) e Möbius (1877) 

já enfatizavam as ligações funcionais entre os elementos, bem como estrutura e 

funções da natureza (BOCCO, 2010).  

Na década de 1930, os estudos de Tansley (1934), estabelecem o conceito 

de ecossistema como “todo o complexo de organismos (animais e plantas) 

naturalmente vivendo juntos como unidade sociológica” (VICENTE & PEREZ FILHO, 

2003). Já no final dessa década o biogeógrafo alemão, Carl Troll, através da análise 

de fotografias aéreas, acrescentou ao ecossistema o conceito de paisagem dando 

origem a ecologia da paisagem (BOCCO, 2010), que mais tarde culminaria na 

abordagem geoecológica e nos geossistemas. 

A introdução do pensamento sistêmico na Geografia abre novas 

possibilidades de compreensão do funcionamento do espaço, e o paradigma holístico 

se apresenta como alternativa para a superação das dicotomias científicas. 

Segundo Moragas (2005):  

“as características inerentes à Geografia como ciência são 
bastante favoráveis à utilização da abordagem sistêmica, uma 
vez que este  ramo do conhecimento utiliza-se de interfaces dos 
meios físico, antrópico e biótico com intuito de compreender 
como se dá a organização dos fenômenos” (MORAGAS, 2005). 
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Em uma revisão sobre paisagens, Vitte (2007) corrobora essa ideia ao 

afirmar que o conhecimento da superfície terrestre implica necessariamente em 

estabelecer relações e causas entre os grupos humanos e a epiderme do planeta. 

A abordagem sistêmica teve maior difusão nas disciplinas geográficas 

principalmente a partir da década de 1960, época em que atinge maior maturidade, 

principalmente a partir do trabalho de Chorley (1962) e da concepção dos 

geossistemas em trabalhos independentes de Sotchava e Bertand respectivamente 

na União Soviética e França. 

Nestes trabalhos a proposta metodológica geossistêmica representou um 

avanço em termos de proposição global para os estudos da Geografia Física, 

sobretudo quando se observa sua evolução, resultado das tentativas de aplicação da 

Teoria Geral dos Sistemas à análise do meio natural pela Geografia (MENDONÇA, 

2010). 

Enquanto na União Soviética e França havia a aplicação da Teoria Geral 

de Sistemas pela visão geossistêmica, na América do Norte essa aplicação se deu, 

sobretudo, através dos estudos da escola de Geografia Teorética e Quantitativista 

(New Geography) a partir das décadas de 1960 e 1970.  

Os estudos da Geografia Teorética Quantitativista deram continuidade ao 

estudos dos aspectos físicos dentro de uma visão partida de Davis, Demartone, 

Strahler, Culling, Hack e Chorley, porém utilizando o método hipotético dedutivo, a 

matematização da linguagem, métodos análogos aos das ciências naturais, a 

informatização das metodologias, a modelização, a estatística, os métodos 

quantificadores dos fluxos e as relações entre os elementos das paisagens e o método 

científico de análise (CHRISTOFOLETTI, 1979; 1985; CAMARGO & REIS JUNIOR, 

2007; MENDONÇA, 2010). 

Apesar desses trabalhos serem marcos, cabe ressaltar a observação 

realizada por Moragas (2003), para quem as abordagens integradas no campo da 

Geografia ocorrem desde os trabalhos de seus fundadores, Humboldt e Ritter, que 

por meio de observações, associações e comparações esboçaram fundamentos do 

conceito de paisagem (landschaft). 

Nesses trabalhos dos fundadores da Geografia, havia contudo uma falta 

explícita de teorias que os embasassem, tornando a Geografia uma disciplina 

excepcionalista, empírica e descritiva (CAMARGO & REIS JUNIOR, 2007).  
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Os trabalhos posteriores gestados sob as escolas geográficas tradicionais 

se caracterizam pela busca de teorias, em outras ciências, relacionadas a distribuição 

de eventos e sua aplicabilidade na distribuição espacial dos fenômenos, mas a falta 

de um estudo crítico dessas teorias fez com que a lacuna teórica da Geografia 

permanecesse (CHRISTOFOLETTI, 1985). 

A Teoria Geral dos Sistemas lega a Geografia a proposta de estudar não 

os componentes da natureza, mas as conexões entre eles em sua dinâmica, estrutura 

funcional, etc. (SOTCHAVA, 1977; TRICART, 1977). Sob esse contexto a Teoria 

Sistêmica surge, tanto para a New Geography norte-americana quanto para as 

escolas de análise integrada da paisagem europeias, como um fio delineador 

metodológico e como um referencial teórico-filosófico para a Geografia. 

“A aplicação da teoria dos sistemas aos estudos geográficos serviu para 
melhor focalizar as pesquisas e para delinear com maior exatidão o setor de 
estudo desta ciência, além de propiciar oportunidade para considerações 
críticas de muitos dos seus conceitos. A bibliografia específica avoluma-se 
continuamente, abordando temas ligados às geociências ou às ciências 
humanas. No âmbito da Geografia, todos os seus setores estão sendo 
revitalizados pela utilização da abordagem sistêmica” (CHRISTOFOLETTI, 
1985) 

 

A aplicação da Teoria dos Sistemas na Geografia, apesar de passível de 

críticas, obtém maior sucesso na explicação da realidade, por conta da complexidade 

da maior parte dos fenômenos estudados pela Geografia, em geral sujeitos a ação de 

um grande número de elementos e variáveis internos e externos aos sistemas 

geográficos. 

Isso se torna ainda mais evidente a partir da constatação de que como 

ciência social, a Geografia estuda sistemas sociais e portanto sistemas sujeitos tanto 

a ação de elementos e fluxos naturais de matéria e energia quanto a elementos e 

fluxos de matéria, informação e energia socioeconômicos e culturais carregados de 

intencionalidade e que portanto não podem ser reduzidas a simples regras de causa 

e efeito. 

O Paradigma Holístico e a Teoria Geral dos Sistemas gestada sob ele, se 

apresentam, deste modo, como alternativas de superação da dicotomia Geografia 

Física/Humana e da herança reducionista do paradigma newtoniano-cartesiano, a 

superespecialização das áreas científicas, que afetava em especial a Geografia. 
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 Apesar disso, a introdução desse novo paradigma na Geografia brasileira 

teve como resposta fortes resistências da comunidade científica. No país, a Teoria 

dos Sistemas foi introduzida na Geografia, sobretudo, em duas vertentes diferentes: 

a primeira vertente, afinada com as escolas de análise integrada da paisagem de 

origem europeia e com a metodologia geossistêmica franco-soviética, que no país 

teve Monteiro (2000), como seu principal expoente; a segunda grande vertente, que 

obteve maior expansão no país, estava mais ligada a New Geography norte-

americana, e foi trazida principalmente por Christofoletti (1971; 1976). 

Segundo Moragas (2005), a resistência a esse novo paradigma provém 

provavelmente da expansão da Geografia Crítica no Brasil, corrente que associou a 

Teoria dos Sistemas à corrente Teorético Quantitativista, que além de disputar espaço 

com a Geografia Crítica, como modelo de compreensão do objeto da Geografia, ainda 

era vista pelos geógrafos críticos como justificadora das ações do Estado e do Capital 

em detrimento dos outros setores da sociedade. 

Apesar da grande resistência, os problemas ambientais, tanto locais quanto 

globais, tornaram cada vez mais evidente a necessidade da visão holística do espaço 

geográfico e o paradigma sistêmico vem ganhando força nas últimas décadas, 

orientado no país, tanto pelas corrente teorético-quantitativista quanto pelas escolas 

de análise integrada da paisagem, incluindo ai o estudo dos Geossistemas,  

(BERTRAND, 1972), a Ecodinâmica (TRICART, 1977), a Ecogeografia (ROSS, 2006), 

a Geoecologia (RODRIGUEZ, et al., 2010B) e as análises integradas das bacias 

hidrográficas. 

 

2.2 A Bacia Hidrográfica: sistema e unidade de planejamento 

Embora por muito tempo tenha prevalecido na maior parte dos estudos de 

Bacias Hidrográficas – BHs – a visão predominante hidrológica, seu uso como unidade 

básica de planejamento ocorre desde a década de 1930.  

Segundo Queiroz (2010), a utilização formal da BH para estes fins teve 

início nos Estados Unidos em 1933, com a criação da Tennessee Valley Authority 

(TVA), a partir de onde é difundida para o Reino Unido, França, Nigéria e restante do 

mundo. 

A maior parte dos estudos envolvendo Bacias Hidrográficas foram 

inaugurados pouco mais de uma década depois, a partir dos trabalhos de 
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ordenamento de canais realizados por Horton (1945). Nessa visão, puramente 

hidrológica e quantitativa, uma Bacia Hidrográfica era identificada como o conjunto de 

terras que faziam convergir a precipitação para um corpo d’agua principal e seu estudo 

se concentrava principalmente nos canais fluviais.  

A emergência do paradigma holístico e da aproximação sistêmica da 

realidade promoveu a incorporação de outros elementos à visão hidrológica da bacia 

hidrográfica. Nas décadas seguintes aos trabalhos de Horton (1945), foram 

incorporados elementos geomorfológicos, geológicos e pedológicos e mais tarde o 

meio biótico à concepção inicial de Bacia Hidrográfica. Sob esse ponto de vista, 

sintetizado por Odum (1971; 1985), a Bacia Hidrográfica passou a se encontrar 

intimamente ligada ao conceito de ecossistema introduzido por Tansley em 1934 

(TRICART, 1977), reunindo elementos do meio biótico e abiótico interagindo local e 

regionalmente. 

Sob o prisma sistêmico, Christofolleti (1979) indica que seu uso como célula 

básica de estudo possui vantagens se tratando de um sistema não-isolado e aberto, 

que permite a visualização dos fluxos entre o sistema e seu entorno. Além disso, o 

fechamento do sistema BH é em geral bastante simples, já que seus limites, os 

divisores de água, são discretos e há ainda a possibilidade do estudo do 

relacionamento sequencial entre os diversos subsistemas da Bacia Hidrográfica a 

partir do trânsito da água entre estes. 

É necessário salientar que apesar da maior parte dos trabalhos 

considerarem apenas os divisores superficiais (topográficos), existem também 

divisores subterrâneos ou freáticos que são determinados pela estrutura geológica 

dos terrenos, são influenciados pela topografia e estabelecem os limites dos 

reservatórios de água subterrânea, de onde é derivado o deflúvio básico da BH 

(QUEIROZ, 2010). 

No sistema BH, a matéria (principalmente as precipitações) e a energia 

(principalmente solar e potencial gravitacional) que entram na Bacia Hidrográfica, 

seguem diversos caminhos interagindo com seus diversos elementos (subsistemas), 

realizando trabalho, movimentando-se e movimentando matéria através do sistema, 

reorganizando a paisagem local e regional e finalmente, em sua maior parte, deixam 

o sistema por um ponto comum denominado exutório que conduz parte da matéria e 

energia do sistema Bacia Hidrográfica para um sistema subsequente. 
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A análise da bacia, a partir de uma perspectiva sistêmica, sustentável e 
complexa, é válida por que, no caso dos recursos hídricos, a tarefa consiste 
em compreender e considerar as relações do arranjo espaço-temporal do 
papel da água como recurso indispensável no funcionamento da biosfera, 
mas surgida e limitada no complexo da geoesfera ou esfera geográfica. Isto 
é devido ao fato desses nexos e relações dependerem das interações 
espaciais entre a distribuição de água, o clima, a geologia e o relevo, 
formando todos, de maneira articulada, uma totalidade ambiental, que 
constitui o espaço e a paisagem natural. (RODRIGUEZ, et al., 2011 p.31). 

 

Mais recentemente, especialmente após a década de 1970, com a 

incorporação das atividades humanas como corresponsáveis pelas alterações 

ambientais em curso, o termo Bacia Hidrográfica adquiriu também o status de unidade 

de planejamento e manejo da paisagem culminando com a incorporação deste à 

legislação de diversos países entre os quais o Brasil. 

É importante observar que essa admissão da BH como unidade de estudos 

da paisagem e como metodologia de análise hidrológica associada ao consumo de 

água pela cobertura vegetal antecede mesmo as exigências da legislação ambiental, 

tanto no Brasil quanto nos demais países (MOSCA, 2003; 2008). 

Há hoje uma convergência em diversas áreas de pesquisa e gerenciamento 

dos recursos naturais, na definição da BH como uma unidade de estudo, planejamento 

e gerenciamento, fato constatado na literatura das áreas de Ecologia, Geografia, 

Engenharia Agronômica, Engenharia Sanitária e Ambiental, Ciências Sociais, entre 

outras (OLIVEIRA, 2002).  

Isso ocorre, porque a utilização da unidade de análise “Bacia Hidrográfica” 

é a mais adequada para compatibilização da produção e preservação ambiental, já 

que estas são unidades geográficas naturais, possuindo, características biogeofísicas 

e sociais integradas (SOUZA & FERNANDES, 2000), ou seja, ao adotar a Bacia 

Hidrográfica como célula básica de análise ambiental o pesquisador pode conhecer e 

avaliar os diversos elementos e os processos e interações que nela ocorrem. 

Do ponto de vista do planejamento e da gestão da bacia se caracteriza por: 

 

 Abranger parte de um conjunto de feições ambientais homogêneas 
(paisagens, ecossistemas) ou diversas unidades territoriais. 

 Considera-se como a unidade mais apropriada para o estudo quantitativo 
e qualitativo do recurso água, e dos fluxos de sedimentos e nutrientes. 

 Assume-se como a unidade preferencial para o planejamento e a gestão 
ambiental (RODRIGUEZ, et al., 2011 p.30). 

 



38 
 

 
 

O gerenciamento nestes casos, passa a ser visto como a adoção da Bacia 

Hidrográfica como unidade sistêmica de intervenção da gestão ambiental. O emprego 

do conceito de bacia hidrográfica ajuda também a colocar em perspectiva, muito dos 

problemas e conflitos, visto que as causas dos problemas aquáticos não são 

exclusivamente deste sistema (ODUM, 1985). 

Utilizando-se a definição da bacia hidrográfica como um sistema integrado, 

onde seus principais elementos coexistem dinamicamente, interagem entre si e 

influenciam as características dos recursos hídricos, é possível perceber os últimos 

como indicadores de desequilíbrios do sistema. 

A BH, tendo em vista as transformações exercidas pelas atividades 

humanas, é um sistema onde interagem atores naturais, sociais, econômicos e 

culturais. Por ser um sistema aberto isso ocorre tanto com os atores dentro da área 

da bacia expressos nos usos da terra, quanto aqueles com que fogem aos limites da 

bacia como a circulação atmosférica ou as relações de poder regionais ou globais. 

Portanto, os diferentes usos do solo e sua interação com os demais elementos, 

estruturas e processos da Bacia Hidrográfica terão como reflexo a reorganização da 

paisagem e da dinâmica desse sistema. 

Os reflexos dessa reorganização poderão estar expressos nos recursos 

hídricos da Bacia Hidrográfica. Isso ocorre porque embora as trocas de materiais e 

energia entre os subsistemas da Bacia Hidrográfica ocorram utilizando múltiplos 

caminhos, o elemento água é um mediador privilegiado que por suas características 

circulam entre os diversos subsistemas da Bacia Hidrográfica, passando desde os 

macro-sistemas, como o atmosférico, aos micro-sistemas, como o celular da biota, da 

Bacia Hidrográfica. 

Dessa forma, usos da terra que se reflitam em alterações na paisagem e no 

balanço de matéria e energia da Bacia Hidrográfica terão como reflexo alterações nos 

corpos hídricos. É possível destacar como exemplo o aumento da concentração de 

agentes contaminantes pela introdução de atividades agrícolas, da mineração, da 

pecuária ou das atividades urbanas que poderão ter impactos negativos sobre a 

qualidade da água da Bacia Hidrográfica e consequentemente sobre a biota e 

sociedades associadas a estes recursos. 

As atividades sociais na bacia poderão alterar a declividade e o albedo das 

superfícies, a proteção do solo e a energia cinética da gota de chuva que chega ao 
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solo causando uma série de impactos que poderão ir desde o aumento da erosão dos 

solos e consequentemente assoreamento dos corpos hídricos e modificações no 

aporte de nutrientes nos rios a alterações no balanço hidrológico. 

Além disso, qualquer ação que afete um setor da bacia repercute nas águas 

abaixo da mesma e uma alteração na utilização das terras nas cabeceiras (construção 

de barragens, desmatamento, urbanização, despejos industriais) terão efeitos na 

desembocadura do rio (SANJAUME & VILLANUEVA, 1996). 

Por outro lado, reflexos na quantidade de água poderão ser sentidos em 

decorrência de modificações no relevo, solo e vegetação. Nesse sentido, Guerra 

(2006) chama atenção de que é preciso conhecer a formação, constituição e dinâmica 

das bacias hidrográficas, para que obras de recuperação não sejam temporárias e 

sem eficácia, bem como para promover o melhor aproveitamento dos recursos 

hídricos. 

 

2.3 Sistemas de escoamento nas Bacias Hidrográficas 

Em um nível global o ciclo hidrológico é um sistema não isolado e fechado, 

com permutas de energia com o resto do universo, mas sem trocas significativas de 

matéria entre o sistema e seu ambiente (o universo). Contudo, a Bacia Hidrográfica, 

é um sistema, complexo, não isolado e aberto, isto é, sujeito a intercâmbios de matéria 

e energia com o ambiente em que este sistema se insere e onde as condições finais 

não dependem obrigatoriamente das condições iniciais internas do sistema, segundo 

o conceito de sistemas complexos de Prigogine (1996; 1999). 

De modo geral, a discretização e o isolamento de uma bacia hidrográfica é 

um processo relativamente simples, realizado através da identificação dos limites 

espaciais, dos divisores de água, e da análise dos processos de entrada (input) e 

saída (output) de matéria e energia dessa bacia. 

A principal fonte de matéria para a Bacia Hidrográfica são as precipitações, 

especialmente as pluviométricas nas Bacias Hidrográficas tropicais, e o input principal 

de energia ocorre sob a forma de energia solar (calor e radiação luminosa) e potencial 

gravitacional (precipitações). 

Após entrar na Bacia Hidrográfica a matéria e a energia estarão sujeitas à 

ação dos reguladores do sistema, que poderão estocá-los ou transferi-los para um 

próximo subsistema no interior da Bacia Hidrográfica até que deixem o sistema após 
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interagir com seus elementos, sob a forma de outputs diversos (escoamento, 

evapotranspiração, irradiação de calor, reflexão de determinados espectros da 

radiação luminosa, etc). 

Lima e Zakia (2006, p.66), ao introduzir o conceito de saúde da BH indica 

como características dos seguintes indicadores:  

 

 perpetuação de seu funcionamento hidrológico (quantidade de água, 
regime de vazão e qualidade da água); 

 perpetuação do potencial produtivo do solo ao longo do tempo 
(biogeoquímica da microbacia) 

 biodiversidade na escala de microbacia (zonas riparias, mata ciliar, 
ecossistemas ripário, conectividade) 

 

No entanto, esses autores são cuidadosos e afirmam que esta é uma 

divisão meramente didática já que todos os atributos destes sistemas são 

interdependentes e interativos. 

Beltrame (1994), também elege indicadores (atributos) sobre o estado do 

sistema bacia hidrográfica para fins físico-conservacionistas sendo eles vegetação 

(pelo grau de semelhança entre a cobertura vegetal atual e original e pelo grau de 

proteção ao solo), clima (pela erosividade das precipitações e pelo balanço hídrico 

dos setores da bacia hidrográfica), condições geológicas e pedológicas (pela 

suscetibilidade da textura à erosão associada à declividade e pela densidade de 

drenagem) e finalmente características do relevo (declividade média, geomorfologia, 

curva hipsométrica, altura média, coeficiente de massividade e coeficiente orográfico). 

As atividades sociais podem interferir em todos os elementos e na 

estabilidade do sistema Bacia Hidrográfica, provocando reajustamento do sistema 

através dos mecanismos de funcionamento, resiliência, resistência, evolução e 

transformação deste sistema. 

Ao considerar a Bacia Hidrográfica como um sistema de processo-

resposta, o entendimento da reação destes sistemas aos eventos (entradas) de chuva 

em termos de quantidade, distribuição temporal e qualidade da água do escoamento 

direto, constitui-se uma das principais características para entender, desenvolver e 

implementar práticas de manejo sustentável (CHRISTOFOLETTI, 1980; LIMA e 

ZAKIA, 2006). 

Nas pesquisas hidrológicas e hidrográficas em Bacias Hidrográficas os 

principais processos investigados estão relacionados ao subsistema de escoamento 
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da água e aos elementos e estruturas que o compõe (cobertura vegetal, superfície 

topográfica, solos, reservatórios subterrâneos, etc). 

A água precipitada no sistema Bacia Hidrográfica pode chegar diretamente 

ao solo ou ser interceptada pela vegetação onde poderá ser armazenada nas folhas 

e tronco, de onde voltará a evaporar, ou, excedida a capacidade de armazenamento, 

chegar até o solo por gotejamento ou escorrendo pelo caule ou tronco (PINTO,1976; 

WARD e ELLIOT, 1995; KARMANN, 2000; SILVEIRA, 2002). Quando chega ao solo 

a água pode seguir dois caminhos distintos: o escoamento superficial ou a infiltração 

no solo. No caso da infiltração no solo a água pode ser reabsorvida pela vegetação e 

ser estocada sob a forma de biomassa ou voltar a atmosfera pelos processos de 

evapotranspiração. 

A água que é retornada a atmosfera pelos processos de evaporação e 

evapotranspiração representa um importante output de matéria da bacia. Segundo 

Karmann (2000), áreas florestadas de clima quente e úmido devolvem à atmosfera, 

através da evapotranspiração, até 70% da água precipitada. Em nível global, cerca de 

62% da água que ocorre nos continentes é evapotranspirada, desse total, 97% é 

evapotranspirada das superfícies terrestres e 3% das superfícies aquáticas 

(CALASANS et al., 2002). 

A água que infiltra pode ainda escoar subsuperficialmente até o corpo 

d’agua principal ou continuar infiltrando até o subsolo onde poderá ser armazenada 

no lençol freático ou escoar pelo o lençol subterrâneo até o corpo d’água principal 

(PINTO, 1976; GARCEZ e ALVAREZ,1988; WARD e ELLIOT, 1995). 

A formação do escoamento superficial ocorre após a saturação do solo pela 

água precipitada e armazenamento desta sob a forma de poças nas depressões do 

terreno. Com a continuidade da chuva essas poças se unem formando pequenos 

filetes d'água, impulsionados pela gravidade e guiados pelo microrrelevo chegando as 

partes mais baixas do terreno, formando dessa forma a microrrede de drenagem.  

Em seu caminho os pequenos filetes de água se unem formando filetes 

cada vez mais grossos até chegar aos canais principais. A água não infiltrada segue 

pela superfície através de caminhos nas formas do relevo, formando o conjunto de 

processos denominado escoamento superficial ou runoff, que incluem as águas livres, 

torrentes e os rios, que conduzem a água até o segundo grande output de matéria da 

bacia, o exutório. 
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O padrão de funcionamento hidrológico da bacia hidrográfica dependerá, 

portanto, tanto do fornecimento externo de matéria (precipitações) e energia 

(destacando-se a calorífica) quanto dos atributos de seus elementos internos tais 

como topografia, área total e forma da bacia, geologia e solos (CHRISTOFOLETTI, 

1979). 

Desse modo, após entrar no sistema a qualidade – considerando as 

características necessárias para o abastecimento humano e manutenção dos 

ecossistemas - e quantidade de água disponível nos processos de runoff é alterada 

de acordo com a interação desta com os elementos do sistema (constituição 

geológica, relevo, solos, vegetação e elementos sociais). 

 

2.4 Conflitos entres usos múltiplos da água e da terra 

Os conflitos gerados pelos múltiplos usos da água têm em geral dois focos 

principais: a manutenção da quantidade e da qualidade da água disponível para os 

diversos usos. 

Revisões teóricas recentes indicam que diversas sociedades antigas 

mantinham em seu arcabouço legal preocupações com a manutenção da 

sustentabilidade do acesso aos recursos ambientais entre os quais a água (DEACON, 

1999; GRIECO et al., 1999; WAKE, 2002). Apesar disso, embora existisse a 

preocupação com a manutenção dos estoques de água potável, na maior parte das 

sociedades essa preocupação foi subestimada, de modo que problemas relacionados 

à sua escassez foram origens de diversos conflitos sociais e mesmo colapso 

completos e desaparecimentos de algumas dessas sociedades (DIAMOND,2007). 

Contribuíram para isso, tanto a visão de uma natureza com recursos 

infinitos e disponíveis para o uso das sociedades, que dominou a maior parte da 

história humana, quanto o paradigma científico newtoniano-cartesiano que sucedeu o 

universo metafísico e dogmático da Idade Média e considerou a natureza como algo 

completamente manipulável. 

A partir do final da primeira metade do século XX, com a emergência do 

paradigma holístico e dos efeitos do pós-guerra, houve o nascimento de uma 

consciência ambiental que atingiu seu ápice em obras como Primavera Silenciosa 

(CARSON, 1969) e a Hipótese de Gaia (LOVELOCK, 1987) e em eventos globais 

como a Rio 92. 
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Embora admita-se o universo como sistêmico e tenha havido um aumento 

do nível global de percepção dos problemas ambientais, é no nível hierárquico local 

que as relações entre os usos da terra e os problemas ambientais são melhor 

percebidas. A cada nova inundação, deslizamento ou estiagem catastrófica o debate 

acerca do papel das sociedades no manejo dos sistemas ambientais volta à pauta de 

discussões. 

Entre as maiores alterações ambientais tem-se a modificação da cobertura 

vegetal original por sucessões de novos usos das terras que por sua vez trazem 

importantes mudanças nos corpos hídricos ao interferir nos atributos dos elementos 

dos sistemas correlatos a estes. Essas transformações ocorrem de múltiplas formas 

(modificações no solo e no relevo, adição de insumos agrícolas, substituição da 

vegetação original por cultivos agrícolas ou áreas urbanas, etc), intervindo nas 

variáveis chaves, ou válvulas, provocando alteração na distribuição de matéria e 

energia dentro do sistema (CHRISTOFOLETTI, 1980). 

Dessa forma, a incorporação das atividades humanas ao sistema bacia 

hidrográfica pode afetar a hidrologia deste sistema e impactar os ecossistemas e as 

populações humanas localizadas à jusante das alterações. Mas, ainda que os 

impactos ambientais nos corpos hídricos decorrentes da interação social entre homem 

e recursos sejam evidentes, a natureza desses impactos ainda levanta muitas 

incertezas. 

Entre os usos da terra que mais despertam debates tem-se a 

eucaliptocultura para produção de madeira e celulose. Segundo Lima (2006), embora 

o eucalipto tenha se tornado um elemento familiar à paisagem rural da maior parte 

dos países de clima quente, o debate se intensifica na medida que a sua área plantada 

aumenta. 

Para Lima (1996), a maior parte das críticas estão relacionadas ao fato do 

eucalipto ser uma espécie exótica (o que suscita sentimentos xenófobos), ao tipo de 

plantação (monoculturas) e a grande extensão dessas plantações que são associadas 

à baixa biodiversidade biológica, ao ataque de pragas e doenças e à vulnerabilização 

as mudanças climáticas. 

Além disso, outras críticas, especialmente no caso do Brasil, provêm de 

preocupações com a competição por áreas com a produção de alimentos, com o 

esgotamento do solo, com os efeitos alelopáticos da árvore de eucalipto, com os 
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efeitos da cultura sobre o mercado de trabalho rural e principalmente com os efeitos 

das plantações de eucalipto sobre os sistemas hidrológicos locais e regionais. 

Essa discussão frequentemente passa do debate social para um debate 

jurídico-legislativo, sem que seja respaldado cientificamente. No Brasil isso é 

especialmente evidente, havendo estados e municípios que dotam a implantação da 

indústria de eucalipto, papel e celulose de incentivos fiscais (ALMEIDA, 2009) e outros 

onde há o conflito legislativo (ESPÍRITO SANTO, 2001; 2007; RIO DE JANEIRO, 

2001; 2002) e jurídico (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS INDÚSTRIAS, 2002; 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL, 2002). 

 

2.4.1 Relações entre uso da terra e regime hidrológico 

Nas últimas décadas, em todo o mundo, vários estudos têm se esforçado 

para esclarecer as relações entre os usos do solo e os recursos hídricos 

especialmente quanto ao menejo de vegetações florestais. Além disso, diversas 

revisões sobre o tema, vêm sendo realizadas, na tentativa de estabelecer um estado 

da arte e de separar o conhecimento científico do senso comum. 

Apesar disso, embora algumas generalizações já possam ser realizadas, 

muitas dúvidas ainda permanecem, estando-se longe de alcançar um consenso 

científico acerca do tema e os discursos ambientalistas sobre do papel da vegetação, 

especialmente em regiões tropicais, no ciclo hidrológico ainda são permeados pelo 

senso comum. 

De modo geral, é possível afirmar que a exceção de locais com constantes 

neblinas (LIMA; 1996; ATAROFF, 1998; PIKE, 2003) ou de florestas extensas como a 

Amazônica, onde as partículas aerossóis biogênicas tem maior influência na formação 

das chuvas (PAULIQUEVIS, et al., 2007; ARTAXO et al., 2009), o papel da vegetação 

nas precipitações é descartado pela maior parte dos meteorologistas.  

Já para o regime hídrico dos corpos fluviais, há evidências robustas de que 

ele seja diretamente afetado pela dinâmica e manejo da vegetação, podendo estas 

contribuir tanto para sua manutenção, quanto para sua indisponibilidade (LIMA, 1996; 

VIEIRA, 2000).  

Trabalhos iniciados por George Marsh no início de segunda metade do 

século XIX (HEWLETT, 1982) e mais tarde, no início do século XX, na Suíça 
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(WHITEHEAD & ROBINSON, 1993) e Estados Unidos (BOSCH & HEWLET, 1982) já 

identificavam o papel das florestas no escoamento da água. 

O clássico trabalho de Hibbert (1967), após analisar os resultados de trinta 

e nove estudos disponíveis em regiões temperadas, chega à conclusão que as 

florestas possuem relação com o escoamento, sendo que essa pode ser percebida no 

aumento do deflúvio em áreas desmatadas e a diminuição deste deflúvio em áreas 

após o reflorestamento. 

Mais tarde, Bosch e Hewlet (1982), chegaram a conclusões semelhantes, 

e afirmaram que na maior parte dos casos, a vegetação florestal tende a diminuir os 

processos de runoff, quando comparados as regiões com cobertura vegetal mais 

baixa. Essa relação, ocorre segundo Calder (2002; 2003), principalmente, devido a 

maior interceptação de água das precipitações, seja em regiões mais úmidas ou mais 

secas, pelas florestas e pela devolução de grande parte dessa água à atmosfera pelos 

processos de evapotranspiração. 

Ainda na década de 1980, o trabalho de Cheng (1989) no Canadá em uma 

BH de pouco mais de 3000 ha, também corroborou com as conclusões de que a 

remoção da vegetação florestal provoca aumentos na produção de água mensal e 

anual, bem como dos picos de vazão. Já a construção de estradas e trilhas 

relacionados a extração florestal, segundo Wright et al. (1990), que realizaram estudos 

no norte da Califórnia em uma bacia de 424 ha, não causa alterações significativas 

nos picos de vazão e nos tempos de latência da água na BH. 

Quanto a magnitude dessas modificações no ciclo hidrológico, Lima (1996), 

afirma que entre os efeitos do florestamento de áreas de campo limpo, ou de 

pastagem, ou de qualquer outra vegetação aberta é bastante provável que ocorra a 

redução da produção de água de aproximadamente 20% enquanto as perdas por 

evaporação poderiam quase duplicar, contribuindo para isso principalmente o 

processo de interceptação pela copa das árvores. 

O artigo de Cornish (1993) realizado a partir de observações na Austrália, 

indicou que as modificações na produção de água das BHs florestadas com eucalipto 

ocorreram diretamente relacionadas à magnitude da remoção da vegetação florestal, 

além disso, segundo esse mesmo autor, remoções inferiores a 20% da área da bacia 

podem não alterar significativamente rendimento de água da BH. 
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Apesar disso, em sua terceira generalização acerca do efeito das florestas 

nos processos de runoff, Hibbert (1967) é cuidadoso ao afirmar que na maior parte 

dos estudos a resposta as modificações no uso do solo apresenta grande variabilidade 

e são em sua maior parte imprevisíveis. E em suas revisões Hibbert (1967), 

Andreassian (2003), Dudle e Stolton (2003), Bruijnzeel (1982; 1990; 2004) e Brown et 

al. (2005) afirmam que a variabilidade da resposta hidrológica da bacia hidrográfica 

está relacionada às diferenças entre os atributos dos elementos destes sistemas, tais 

como clima, solos e topografia. 

Embora sejam evidentes as variações das modificações em decorrência da 

diversidade de climas, solos, relevo e geologia, já apontadas por Hibbert em 1967, o 

início dos trabalhos de investigação nas zonas tropicais do globo são relativamente 

recentes. 

Segundo Geiger (1966 apud LIMA, 1996), a complexidade florística das 

florestas tropicais é responsável por uma taxa de armazenamento na copa das 

árvores de até 38% da precipitação na Amazônia, mas estudos mais recentes na 

Jamaica (HAFKENSCHEID, 1998; HAFKENSCHEID et al., 2000), Indonésia, 

Amazônia e Mata Atlântica têm produzindo resultados bem menores (LIMA,1996). 

Além disso, em florestas tropicais, ao contrário das zonas temperadas, há 

a ocorrência de chuvas intensas e de curta duração fazendo com que as perdas de 

água para atmosfera que ocorrem durante a vigência da chuva sejam menores que 

as que ocorrem após cessada a precipitação (LIMA & ZAKIA, 2006). 

A lacuna de estudos nas zonas tropicais do globo vem sendo preenchida a 

partir dos trabalhos realizados nos últimos anos em regiões onde antes havia 

escassez de dados relacionando os efeitos da floresta ao regime hidrológico, 

destacando-se os trabalhos realizados na Ásia, África e América do Sul que vem 

aumentando substancialmente a base teórica acerca do tema. 

Na Ásia trabalhos como o de Zhou & Yan (2003), Patrick et al. (2004) e 

Morris et al. (2004) na China, vem observando a redução da produção de água das 

BHs em decorrência da implantação de florestas de eucalipto, embora a maior parte 

destes trabalhos concluam não haver efeitos deletérios significativos no ciclo 

hidrológico e trabalhos como o de Ayanu (2009) no Vietnam identifiquem florestas 

plantadas (naquele caso seringais) como opções melhores que áreas de cultivo 

(milho) principalmente pela maior proteção ao solo da erosão. 
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Na África um dos principais trabalhos sobre o tema foi realizado por Scott 

& Lesh (1997) em bacias experimentais em Mokobulaan (África do Sul), um estudo 

que mais tarde foi revisado por Scott et al. (2000), que verificaram uma significativa 

redução do fluxo de água superficial após a o florestamento com Eucalipto e Pinus e 

uma resposta positiva do escoamento após a derrubada dessa vegetação chegando 

mesmo a secar completamente os cursos fluviais da BH, secamento este atribuído a 

relação entre o eucalipto e os estoques de água do solo. 

Na América do Sul, nas últimas duas décadas, foram feitos importantes 

progressos a partir de trabalhos tenham sido realizados nos mais diversos países 

incluindo o de Engel et al. (2005) que identificou a depleção dos lençóis subterrâneos 

a partir da substituição das gramíneas dos pampas argentinos pela eucaliptocultura. 

Apesar disso, a maior parte dos estudos acerca dos efeitos dos reflorestamentos com 

espécies exóticas no ciclo hidrológico são realizados no Chile e Brasil.  

No Chile vem se destacando os trabalhos sediados principalmente na 

Universidade Austral do Chile, tais como os trabalhos de Huber e Lopez (1993); Huber 

e Martinez (1995); Huber (2003), Iroumé et al. (2005; 2006), Huber et al. (2008), Little 

et al. (2009) encontrados resultados que tem corroborado com as generalizações de 

Hibbert (1967).  Já no Brasil há uma série de trabalhos nos últimos anos destacando-

se os realizados por Walter Paula de Lima que tem feito importantes revisões sobre o 

tema (LIMA, 1986; 1996; LIMA & ZAKIA,2006) e os recentes trabalhos com bacias 

pareadas pulverizados pelo país, tais como o de Moragas (2005), Linhares (2006), 

Almeida (2007) ou Guimarães et al. (2010). 

Tanto os trabalhos chilenos quanto brasileiros vem obtendo resultados 

semelhantes indicando que a implantação da silvicultura (pinus e eucalipto) tende a 

diminuir o escoamento superficial e o estoque de água do solo enquanto seu corte 

incrementa o escoamento superficial e os picos de vazão. Apesar disso é notável a 

maior variabilidade dos resultados nos trabalhos brasileiros. 

De qualquer forma, embora seja possível realizar generalizações, para o 

papel das florestas nos fluxos anuais de água o mesmo não pode ser dito ao papel 

destas nos fluxos sazonais, sobre os quais diferentes processos concorrentes podem 

provocar diferentes resultados de modo que os resultados tendem a ser específicos 

de cada local (CALDER, 2002; DUDLEY & STOLTON, 2003). 
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2.4.2 Relações entre uso da terra e qualidade da água 

Além dos impactos relacionados aos incrementos ou depleção dos 

estoques de água nas diversas fases do sistema de escoamento não se pode ignorar 

os impactos à qualidade desses estoques. 

O conceito de qualidade da água está ligado ao uso a que se dá a ela e a 

sua capacidade de sustentar os ecossistemas e comunidades a ela associados. 

Afinado com este conceito, a legislação brasileira realiza o enquadramento dos corpos 

de água em classes, segundo os usos preponderantes e seus atributos (BRASIL, 

1997; BRASIL, 2005). 

Antes de chegar a vegetação e ao solo da bacia hidrográfica a água 

precipitada já interage com a poeira e gases atmosféricos sendo enriquecida com 

elementos como enxofre, carbono, oxigênio, cálcio, sódio, nitrogênio e sílica 

(HEWLETT, 1982). Além disso, a água realizará trocas adicionais minerais e 

orgânicas nos processos de interceptação da precipitação pela vegetação e de 

escoamento superficial, subsuperficial e subterrâneo (HEWLETT, 1982). 

Segundo Linhares (2006), a qualidade da água que entra no sistema é 

alterada à medida que esta interagem com seus diversos elementos (solo, rochas e 

vegetação) e em condições com pouca ou nenhuma intervenção humana esses 

processos de interação encontram-se equilibrados (LIMA, 1986; LINHARES, 2006). O 

equilíbrio pode ser quebrado tanto por eventos externos naturais de maior magnitude 

que alterem o input de matéria e de energia à bacia quanto pela interação do sistema 

físico-químico da bacia com as atividades sociais. 

  As alterações, de origem antrópica ou não, nos atributos dos elementos 

da bacia hidrográfica terão efeitos na qualidade da água tanto no local quanto a 

jusante das alterações. Dessa forma, o acréscimos e decréscimos no input de matéria 

e energia (como aterros sanitários, insumos agrícolas, mercúrio, esgotos domésticos 

e industriais, calor e energia cinética) e no output de matéria (sob a forma de 

nutrientes, produtos agrícolas, madeira, água e demais minerais), bem como 

alterações nos atributos dos elementos e na estrutura deste sistema como o 

desflorestamento, reflorestamento, implantação de culturas agrícolas ou mudanças 

nas declividades provocarão mudanças no aporte de sedimentos no corpo d’agua 

principal e portanto efeitos na qualidade da água do sistema. 
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As alterações no balanço hidrológico dos processos de runoff descritas 

também terão impactos no potencial de diluição dos elementos que aportam no 

subsistema fluvial. De modo geral, além dos efeitos sobre os processos runoff e sobre 

a infiltração, a vegetação possui também um importante papel na estabilização do 

solo, das encostas, na proteção do solo dos impactos da energia cinética da chuva e 

escoamento superficial, na ciclagem de nutrientes, e portanto no aporte de matéria 

aos corpos d’água. 

Dessa maneira, ainda que a relação entre florestas e quantidade de água 

seja esporádica e a relação entre florestas e constância do fluxo dos rios seja variável, 

a ligação entre qualidade da água e a vegetação parece ser mais clara (DUDLE 

STOLTON, 2003).  

Segundo Dudle e Stolton (2003) embora haja alguns contaminantes – como 

o parasita Giárdia – que a floresta tem menor capacidade de controlar, em geral as 

águas resultantes de usos da terra com florestas tem melhor qualidade e menor 

quantidade de poluentes e sedimentos, quando comparados a outros usos como 

agricultura ou a indústria. 

É preciso considerar, no entanto, que o impacto das florestas sobre a 

qualidade da água deverá variar em decorrência de sua relação com atributos dos 

elementos da bacia hidrográfica e destes com os fluxos de matéria e energia que 

entram neste sistema. 

O trabalho Jones e Holmes (1985) ao investigar as relações de usos 

urbanos, agrícolas e florestais com os recursos hídricos do estado da Virgínia 

(Estados Unidos) chegaram a conclusão de que enquanto os usos do solo urbanos e 

agrícolas tendem a impactar os corpos hídricos pelos incrementos de sedimentos, 

nutrientes, pesticidas, metais pesados e patógenos, as atividades florestais impactam 

os corpos hídricos pela aumento da depleção de sedimentos no solo e por alterações 

nos ecossistemas ripários. 

Embora na maior parte dos casos a presença de florestas diminua os 

custos com o tratamento da água para os usos, as práticas de manejo das florestas 

plantadas também terão papel importante no impacto dessas sobre a qualidade da 

água. Assim, a adição de fertilizantes e a colheita da madeira sem o correto manejo 

deverão aumentar significativamente o aporte de sedimentos e poluentes nos corpos 

hídricos. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Balizada nos objetivos propostos para o trabalho, a metodologia se assenta 

na Teoria Geral dos Sistemas, com base nas concepções de Bertalanffy e 

Christofoletti. 

A análise ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma iniciou-se com 

a delimitação do sistema Bacia Hidrográfica e com a análise integrada dos elementos, 

formas e estruturas antropo-naturais dessa bacia. Tal análise teve como ponto central 

a integração entre os elementos da bacia hidrográfica e relação desta conexão com a 

formação dos fluxos de água e sedimentos que percorrem a Bacia Hidrográfica desde 

seu input por meio das precipitações até seu output no oceano Atlântico. 

Nesta pesquisa, a Bacia Hidrográfica é tratada como um sistema aberto e 

complexo do tipo “caixa preta”, embora as vezes a análise ultrapasse as fronteiras do 

sistema caixa preta ao analisar a integração entre diversos subsistemas sequenciais. 

O trabalho contou quatro fases: o levantamento bibliográfico, cartográfico e 

documental; a análise dos dados e a redação e apresentação dos resultados, 

realizados segundo as metodologias apresentadas a seguir. 

 

3.1 Identificação e delimitação do Sistema BHRS 

Inicialmente delimitou-se o sistema, utilizando como base a superfície de 

captação e direcionamento da água e as estruturas que limitam essa superfície, 

separando-a da superfície dos sistemas vizinhos. 

A separação da Bacia Hidrográfica para fins de manejo da água superficial 

é realizada, em geral,  através da identificação dos divisores de água, definidos como 

o conjunto das partes mais altas do relevo que atuam no direcionamento das fluxos 

de água para o rio principal. 

A discretização dos divisores de água foi realizada através da análise de 

dados gerados pelo projeto SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), folhas SD-24-

X-A e SD-24-Z-C, com resolução espacial de 90 metros quadrados (gerando mapas 

com resolução de 1:250.000) e dos dados do ASTER, folhas S12W038, S12W039, 

S13W038 e S13W039 com resolução espacial de 30 metros (gerando mapas com 

resolução de 1:100.000). 

As imagens foram corrigidas, ortoretificadas em ambiente ArcGIS 9.3 

previamente configurado no sistema geodésico de referência (Datum) Sirgas 2000, 
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Zona 24S (UTM), utilizando para isso pontos de localizações conhecidas do terreno, 

pontos localizados em campo com auxílio do GPS e a comparação com feições de 

imagens dos satélites Landsat 7 e CBERS 2 com vistas a aumentar a precisão dos 

mapas. A interpretação das imagens foi realizada de forma automática por meio da 

extensão 3D Analyst do software ArcGIS 9.3, gerando um Modelo Numérico do 

Terreno, a partir do qual foi possível a identificação dos divisores de água da BH. 

Em ambiente ArcGIS foi realizada, no MNT, a identificação dos fluxos de 

água, dos principais cursos fluviais da BH e então dos divisores de água. De posse 

dessas informações, foi realizada a delimitação da BHRS por meio da extensão 

Spatial Analist no ambiente do software ArcGIS 9.3. 

 

3.2 Análise Morfométrica da BHRS 

Após a identificação dos limites planimétricos e delimitação do sistema o 

trabalho buscou a sua caracterização: formas, elementos e funções. 

Quanto a caracterização das formas da Bacia Hidrográfica, o principal 

método selecionado foi a análise morfométrica. Esse método adquiriu importância no 

mundo, desde a publicação do trabalho de Horton (1945) e impulsionado no Brasil 

com a revisão metodológica de Christofolleti (1969). 

Existem atualmente cerca de 40 parâmetros morfométricos já estudados 

que definem os tipos de redes, padrões ou sistemas de drenagem (ROCHA, 1991), 

dentre os quais foram selecionados os parâmetros mais afinados com a teoria 

sistêmica, de acordo com os objetivos deste trabalho: a formação dos fluxos, as 

relações com os demais elementos do sistema e a propensão a formação de ameaças 

com base nos trabalhos de Christofoletti (1969); Christofoletti (1980); Rocha (1991), 

Beltrame (1994) e Coutinho (2013) calculados a partir da metodologia descrita nos 

subitens seguintes. 

 

3.2.1 Setorização da Bacia Hidrográfica 

A análise da contribuição dos fatores morfométricos foi realizada, tanto da 

bacia como um todo, quanto entre sub-setores denominados alto, médio e baixo curso 

da BHRS. A delimitação dos setores foi realizada pela análise dos perfil longitudinal 

do Rio Subaúma elaborado na extensão 3D Analist do software ArcGIS, onde foi 
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possível a obtenção das cotas altimétricas ao longo do rio no MNT gerado na fase 

anterior do trabalho. 

As cotas e distâncias obtidas foram exportadas para um ambiente Microsoft 

Excel, onde gerou-se gráficos de dispersão representativos do perfil topográfico 

longitudinal do Rio Subaúma. A setorização foi auxiliada pela identificação das cotas 

altimétricas que representavam quebras do relevo (knickpoint) do rio Subaúma, 

estabelecendo os limites entre os três setores.  

A acurácia da setorização foi verificada pela demarcação e análise, na 

extensão 3D Analist, de diversos perfis longitudinais nos três setores do rio, buscando 

verificar as mudanças dos processos de remoção, equilíbrio e acúmulo de 

sedimentos, além da estabilidade do sistema, utilizando para isso a variação na forma 

do perfil longitudinal do rio e a forma do vale fluvial. 

 

3.2.2 Área, Perímetro e Eixo Principal da BHRS 

Entre as principais medições planimétricas de uma Bacia Hidrográfica 

distinguem-se a área (A), o perímetro (P) e os eixos principais (L). A área da bacia é 

comumente definida como toda superfície drenada pelo conjunto do sistema fluvial, 

projetada em um plano horizontal (CHRISTOFOLETTI, 1980). 

O perímetro e o eixo principal correspondem, respectivamente aos 

comprimentos totais dos divisores de água que realizam o fechamento do sistema e 

de uma linha reta imaginária que liga a foz da Bacia Hidrográfica ao ponto sobre os 

divisores de água mais distante da desembocadura fluvial principal. 

A área e perímetro do mapa foram obtidos através de rotinas no software 

ArcGIS 9.3. Os dados para estes cálculos foram obtidos a partir dos limites da BHRS, 

extraídos das imagens SRTM e ASTER na etapa anterior do trabalho. Dessas 

imagens também foi extraído o comprimento do principal eixo da bacia, obtido pela 

medição da distância em linha reta, entre a foz e o ponto mais distante deste na bacia 

hidrográfica. 

 

3.2.3 Forma da bacia hidrográfica 

A forma da bacia guarda relação, tanto com a possibilidade das 

precipitações ocorrerem igualmente sobre toda área da bacia, quanto com o tempo 

de concentração da água precipitada no canal principal. Os índices utilizados para 
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determinar a forma da Bacia Hidrográfica procura em geral relacioná-la a formas 

geométricas conhecidas, gerando valores adimensionais, sendo os principais: 

 

a) Coeficiente de compacidade (Kc): relaciona o perímetro da bacia ao 

perímetro de um círculo de mesma área que a BH (CHRISTOFOLETTI, 1969; 

1980; MOSCA, 2003), dos quais deriva-se a seguinte equação: 

 

𝐾𝑐 =
0,28𝑃

√𝐴
 

 

Onde, Kc é o coeficiente de compacidade, P é o perímetro e A é a área da 

BH. 

 

A interpretação do índice de compacidade foi feita segundo o Quadro 01: 

 

Quadro 01 – Interpretação dos valores de Kc 

Valor de Kc Significado 

1,00 a 1,25 BH com alta propensão a grandes enchentes 

1,25 a 1,50 BH com média propensão a grandes enchentes 

>1,50 BH não sujeita a grandes enchentes 

Fonte: Mosca (2003) 

 

b) Índice de Circularidade: seguindo caminho inverso do coeficiente de 

compacidade, o índice de circularidade relaciona as áreas de uma bacia e um 

círculo de mesmo perímetro, de onde é possível a obtenção da seguinte 

fórmula (ROCHA, 1991): 

𝐼𝐶 =
4𝜋𝐴

𝑃2
 

Onde, IC é o índice de circularidade, A é a área e P é o perímetro da BH. 
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c) Fator Forma (Kf): é a razão entre o a largura média da bacia hidrográfica e o 

comprimento do eixo principal da BH (CHRISTOFOLETTI, 1969), a partir dos 

quais deriva-se a equação: 

𝐾𝑓 =
𝐴

𝐿2
 

Onde, Kf é o fator forma, A é a área da bacia e L é o comprimento do eixo 

principal da Bacia Hidrográfica. 

 

d) Razão de Elongação (Re): expressa a relação entre o comprimento do eixo 

principal da bacia hidrográfica e o diâmetro de um círculo de área igual à área 

da BH, sendo descrita pela seguinte equação (MOSCA, 2003): 

𝑅𝑒 =
1,128. 𝐴0’5

𝐿
 

Onde Re é a razão de elongação, A é a área da bacia e L é o comprimento 

do eixo principal da Bacia Hidrográfica. 

 

e) O índice de sinuosidade é representado pela relação entre o comprimento do 

canal principal e o comprimento vetorial (Lc) e a distância vetorial (Dv) entre os 

extemos deste canal, derivando a seguinte equação: 

𝐼𝑠 =
100(𝐿𝑐 − 𝑒𝑉)

𝐿𝑐
 

Esse índice adota as seguintes classes sugeridas por Mansikkaniemi 

(1970), que estabeleceu cinco classes de sinuosidade (Quadro 02): 

  

Quadro 02 – Classes e limites do índice e sinuosidade 

Classe Descrição Limites (%) 

I Muito Reto <20 

II Reto ≥20 <29 

III Divagante ≥29 <40 

IV Sinuoso ≥40 <50 

V Muito Sinuoso ≥50 

Fonte: Mansikkaniemi (1970) 
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3.2.4 Ordenamento dos canais fluviais e densidade de drenagem (Dd)  

Em uma explicação consonante com o paradigma holístico, o sistema de 

drenagem das Bacias Hidrográficas é resultado da integração das características da 

classe de solo, topografia, constituição geológica e clima, e fator de influência na 

fragilidade ambiental, por ser um fator de controle no comportamento hidrológico da 

Bacia Hidrográfica.  

O padrão de drenagem de BHs pode ser descrito através da sua análise 

linear que engloba uma série de índices, cujas relações são realizadas ao longo das 

linhas de escoamento (CHRISTOFOLETTI, 1969; 1980), dentre os quais este trabalho 

utiliza a densidade de drenagem e o ordenamento de canais, por estarem mais 

afinados com os objetivos propostos. 

O ordenamento dos canais consiste em estabelecer uma relação 

sequencial entre os diversos canais da bacia hidrográfica de acordo com a 

metodologia proposta por Strahler (1952 apud CHRISTOFOLETTI, 1969; 1980) que 

por sua vez é derivada do método de Horton (1945). Os procedimentos para o 

ordenamento dos canais foram realizados na extensão Spatial Analist do software 

ArcGIS 9.3, utilizando para isso a rede de drenagem extraída do mosaico de imagens 

do radar ASTER. 

A densidade de drenagem é obtida pela razão entre o comprimento total de 

canais (intermitente e perenes) e a área total da Bacia Hidrográfica (HORTON, 1945; 

CHRISTOFOLETTI, 1969; 1980), sendo expressa neste trabalho, utilizando a unidade 

km/km², segundo a seguinte equação: 

 

𝐷𝑑 =
𝐶

𝐴
 

 

Onde, Dd é a densidade de drenagem, A é a área e C é o comprimento 

total dos canais da BH. 

 

A área da Bacia Hidrográfica foi obtida na fase anterior do trabalho (subitem 

3.2.2) e a densidade de drenagem foi obtida por meio de procedimentos automáticos 

no ArcGIS 9.3, utilizando para isso a rede hidrográfica extraída do mosaico de 

imagens do satélite ASTER (subcapítulo 3.1). 
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Os dados de densidade de drenagem são classificados de acordo com o 

Quadro 03, elaborado a partir de Christofoletti (1969): 

 

Quadro 03 – Classificação da densidade de drenagem segundo Christofoletti (1969) 

Densidade Classificação 

<7,5 Baixa densidade de drenagem 

≥7,5 ≤10,0 Média densidade de drenagem 

>10,0 Alta densidade de drenagem 

 

3.2.5 Análise Hipsométrica da BHRS 

As feições do relevo das bacias tem grande influência na fragilidade do 

ambiente frente aos fenômenos meteorológicos e antrópicos. Das declividades 

dependem a velocidade dos fluxos de matéria associados a energia potencial 

gravitacional, determinando maior ou menor velocidade do escoamento superficial e 

consequentemente maior ou menor grau de erosão. 

As análises altitudinal e clinográfica da BHRS foram realizadas através de 

procedimentos utilizando os softwares ArcGIS 9.3 e Microsoft Excel 2013, os 

mosaicos de imagens SRTM e ASTER e pontos de altitude obtidos na em campo com 

auxílio de um Palm Top da marca Mio, modelo P305, equipado com o software ArcPad 

e com GPS. 

Entre produtos gerados obtiveram-se mapas de curvas de nível, altitudes e 

declividades. Foram obtidos também perfis topográficos do Rio Subaúma e de 

recortes transversais ao longo do leito deste rio. Entre os dados obtidos encontram-

se a declividade média, o desnível máximo e coeficiente de rugosidade da bacia, 

segundo procedimentos descritos em Rocha (1991) que podem ser vistos a seguir: 

 

a) Declividade média: foi calculada pelo método dos mínimos quadrados de 

Pitágoras (ROCHA, 1991) descrita pela equação: 

𝐷𝑚 =
𝛴𝐶𝑛. 𝛥ℎ

𝐴
 

Onde Σcn é o somatório dos comprimentos de todas as curvas de nível, Δh 

é a equidistância entre as curvas de nível, e A é a área total da bacia. As curvas de 



57 
 

 
 

nível foram extraídas do mosaico de imagens ASTER, com equidistâncias de 30 

metros.  

 

 

3.3 Análise Geoambiental da BHRS 

Tendo em vista a realização de uma análise integrada da paisagem, o 

trabalho buscou fazer o levantamento dos elementos internos do sistema BHRS com 

foco analítico no estabelecimento do estado do sistema e na integração funcional de 

seus elementos. 

As discussões apresentadas são norteadas pela teoria sistêmica, 

buscando perceber o encadeamento e a interconexão das características e fluxos de 

matéria e energia com as diversas unidades que compõem a estrutura do sistema 

BHRS. 

Nessa fase, o trabalho contou com etapas intermediárias de levantamento 

de informações na folha SD.24 do RADAM Brasil e nos documentos derivados dela. 

Também foram realizados levantamentos de mapas e documentos junto ao Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), 

ao Serviço Geológico do Brasil (CPRM), à Petrobrás, ao Instituto Interamericano de 

Cooperação para Agricultura (IICA), ao Centro de Previsão de Tempo e Estudos 

Climáticos (CPTEC), a antiga Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da 

Bahia, ao Departamento de Ciências Atmosféricas (DCA) da Universidade Federal de 

Campina Grande (UFCG) e, na bibliografia disponível composta por livros, teses, 

dissertações e artigos científicos sobre as características geoambientais da Bahia. 

Os dados obtidos foram armazenados em planos de informações no 

ambiente ArcGIS 9.3 gerando uma série de mapas temáticos adequados aos limites 

da BHRS, tabelas e quadros, que permitiram o cruzamento de informações e 

posteriormente a integração com os dados obtidos em campo, afim de realizar a 

caracterização físico-ambiental da BHRS. 

Os mapeamentos foram constituídos de informações sobre a litologia e 

tectonismo, relevo, clima (variações espacial e temporal de temperatura e 

pluviosidade), rede de drenagem, solos e vegetação original. E ao final do processo 

foi gerado o mapa dos sistemas ambientais da BHRS. 
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3.4 Evolução dos usos do solo 

Utilizando imagens de satélites obtidas junto a Divisão de Geração de 

Imagens (DGI) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) foram 

selecionados quatro cenas ao longo dos últimos 40 anos para composição dos mapas 

temáticos de usos da terra da BHRS, buscando verificar sua evolução. 

O período entre as décadas de 1970 e 2000 foi selecionado de acordo com 

a disponibilidade de imagens de satélite (início do funcionamento do satélite Landsat 

– 1) e de dados pluviométricos e fluviométricos consistentes, junto a Agência Nacional 

de Águas (ANA). 

O espaçamento temporal entre os mapas temáticos foi de 

aproximadamente 12 anos e teve como base a existência de imagens com pouca 

cobertura de nuvens. 

Como base para os mapeamentos temáticos dos usos da terra foram 

empregadas imagens dos satélites Landsat-1 e Landsat-5 obtidas junto ao INPE e em 

decorrência da cobertura de nuvens foram utilizadas imagens de apoio (CBERS 2 e 

CBERS 2), U.S. Geological Survey (Landsat 1 a 8, GFOI e GLC 1990 a 2010) e Google 

Earth. 

As imagens dos satélites Landsat são obtidas pelos sensores MSS (órbita 

231 e ponto 68 do Landsat), que possui resolução espacial de 80 metros, e TM (órbita 

215 e ponto 68 do Landsat 5), que possui resolução espacial de 30 metros. A 

articulação dessas imagens é realizada segundo a Figura 01. 

 

 

Figura 01 – Articulação das imagens dos satélites Landsat 1 e Landsat 5. 

Fonte: DGI-INPE 

 

As imagens foram classificadas nesta etapa utilizando o software ArcGIS 

9.3, no qual foi realizada a classificação das cenas dos satélites que compreendiam a 

área da bacia a partir de pontos de controle coletados com GPS durante as visitas de 

campo de 2012 e 2013 (Mapa 02). 
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Nesse sentido, para que fossem obtidos resultados satisfatórios, a 

classificação de usos da terra utilizou pontos de controle obtidos em campo e técnicas 

mistas de classificação supervisionada por máxima verossimilhança (maximum 

likelihood) e manual, gerando quatro mapas temáticos de uso da terra com escalas 

de 1:250.000 (Landsat 1) e 1:60.000 (Landsat 5). 

 

 

Mapa 02 – Pontos de GPS colhidos em campo com informações sobre o uso da terra 

da Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma - BA. 

 

A qualidade final do mapa foi acurada comparando as classes obtidas com 

os pontos de controle adquiridos em campo, e após a classificação e verificação das 

classes foi calculada no ArcGIS a área total das classes de uso do solo nos quatro 

mapas temáticos gerados. 

Após a realização dos principais cálculos referentes a áreas das classes de 

uso, para melhorar a qualidade visual da apresentação dos mapas foi adotado o 

conceito de área mínima mapeável, a partir do qual os polígonos muito pequenos que 

causavam poluição visual no mapa (menores que 0,04 cm²) ou eram indistinguíveis a 
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olho nu foram removidos dando lugar a classe de uso dominante na área, conforme 

pode ser visto na Figura 02. 

 

 

Figura 02 – Aplicação do filtro de área mínima mapeável no ArcGIS 9.3 

 

Os procedimentos para remoção dos polígonos muito pequenos foram 

feitos em ambiente ArcGIS, na ferramenta Raster Calculator segundo as seguintes 

expressões: 

 

𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝(𝑔𝑟𝑖𝑑_𝑑𝑒_𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎, #, 𝐸𝐼𝐺𝐻𝑇, 𝑊𝐼𝑇𝐻𝐼𝑁) 

𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡([𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛], ′𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 >  25′) 

𝑁𝑖𝑏𝑏𝑙𝑒( 𝑔𝑟𝑖𝑑_𝑑𝑒_𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎, [𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛2]) 

 

A interpretação dos dados obtidos pela classificação do uso da terra foi 

realizada, utilizando como auxílio dos dados do Censo Agropecuário, da Pesquisa 

Pecuária Municipal, da Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura, da Pesquisa 

Agrícola Municipal e do Censo Demográfico, recuperadas através do Sistema IBGE 

de Recuperação Automática (SIDRA) online para os municípios que tivessem seus 

territórios ocupando área significativa dentro da BHRS (Alagoinhas, Araças, Aramari, 

Cardeal da Silva, Entre Rios, Esplanada e Inhambupe), conforme pode ser visto no 

Mapa 03. 
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Mapa 03 – Municípios considerados para análise complementar aos mapas de Uso 

da Terra da Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma - BA 

 

3.5 Dinâmica Hidrológica 

Os principais dados hidrológicos do trabalho foram obtidos junto à Agência 

Nacional de Águas (ANA) pelo Sistema de Informações Hidrológicas (Hidroweb) que 

representa um esforço conjunto de diversas instituições brasileiras, tais como o 

Instituto de Águas e Clima da Bahia (INGA), a Secretaria de Energia (SEN), a 

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) e a Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA).  

Os dados do Hidroweb são disponibilizados em formato compatível com o 

Microsoft Access, a partir do qual, podem ser exportados, organizados e trabalhados 

em outros softwares. No trabalho, as séries de dados foram processadas utilizando-

se três softwares principais: o Microsoft Office Excel 2013, o ArcGIS 9.3 da ESRI e o 

Hidro – Sistema de Informações Hidrológicas versão 1.0.9 da ANA, todos manipulados 

em ambiente Windows 7.  
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O Hidro foi utilizado para análise de séries longas de dados, o ArcGIS 9 foi 

utilizado para espacialização das estações e das séries de dados, para obtenção dos 

polígonos de Thiessen e confecção dos mapas apresentados e o Excel foi usado para 

a maior parte dos cálculos em série do trabalho (média, medianas, totais, mínimos, 

máximos, porcentagens, correlação, etc), para realização dos cálculos referentes ao 

balanço hídrico (através do BHnorm 6.3 e BHseq), para a confecção dos gráficos e 

tabelas e para análise e apresentação dos resultados. 

 

3.5.1 Dados pluviométricos 

Os dados de precipitação foram obtidos a partir de uma rede de 78 postos 

pluviométricos com dados disponibilizados pelo Hidroweb, tendo sua seleção a 

referência espacial de um buffer de 50 quilômetros a partir dos limites da BHRS (Mapa 

04), a localização desses postos foi plotada no ArcGIS utilizando as informações 

obtidas no Hidroweb.  

Após a seleção dos postos pluviométricos foi iniciada a verificação da 

qualidade das séries de dados, priorizando as estações com séries longas e poucas 

interrupções, abarcando o período em estudo. Ao final desta fase, restaram apenas 9 

estações pluviométricas, das quais duas tem localização semelhante, como pode ser 

visto no Mapa 04. 

 

 

Mapa 04 – Postos pluviométricos localizados até 50km dos limites da Bacia 

Hidrográfica do Rio Subaúma - BA (esquerda) e postos com dados entre o período de 

1973 a 2013 (direita). 

Fonte: Elaborado a partir de dados disponibilizados pela Agência Nacional de Águas. 
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Existem diversos métodos de obtenção dos valores médios de precipitação 

sobre uma bacia. No trabalho, foi escolhido o método dos Polígonos de Thiessen, que 

apresenta bons resultados em áreas sem grandes desníveis topográficos – que 

possam influenciar na distribuição das precipitações – e tem como principais 

vantagens o fato de considerar as áreas de influência de vários pluviômetros numa 

dada bacia e permitir totalização das precipitações em várias escalas de tempo com 

bastante precisão (MIJARES, 1992; HOLTZ, 1976). 

O método consiste em interligar os pluviômetros por linhas retas formando 

triângulos, e traçar linhas perpendiculares às áreas destes que ao se encontrarem 

definem os polígonos de Thiessen (LINHARES, 2006).  Neste trabalho, os polígonos 

de Thiessen foram obtidos por meio de procedimentos automáticos na extensão 

Analysis Tools do software ArcGIS 9.3, usando como base os 9 postos pluviométricos 

georeferenciados e plotados no mapa da Bahia. Esses procedimentos têm como 

vantagem a maior precisão na demarcação dos polígonos e na obtenção das áreas 

de influência de cada posto pluviométrico. 

Após a obtenção dos polígonos foram eliminados os postos pluviométricos 

responsáveis por áreas de influência fora dos limites da Bacia Hidrográfica, restando 

apenas 6 estações pluviométricas das quais duas continham dados complementares 

(Mapa 05 e Quadro 04). 
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Mapa 05 – Postos pluviométricos considerados e polígonos de Thiessen descritos para a Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma - BA. 
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Quadro 04 – Estações consideradas para obtenção das séries históricas de 

precipitação 

Estação Nome Período de Dados 

1138002 Inhabupe 1948 – 2013 

1237000 Corte Grande 1965 – 2013 

1237001 Cambuis 1963 – 1995 

1237003 Jangado 1995 – 2013 

1238010 Araçás 1963 – 2013 

1238042 Buracica 1963 – 2013 

Fonte: Elaborado a partir de dados disponibilizados pela Agência Nacional de Águas. 

 

A maior parte dos dados pluviométricos disponíveis nestes postos já se 

encontravam consistidos pela ANA e para os dados não consistidos foram 

organizadas equações de regressão linear entre postos vizinhos, removendo os que 

não se adequavam dentro dos limites mínimos de consistência. 

De posse dos dados, foi iniciado o preenchimento das falhas – dias ou até 

mesmo meses sem registros – resultantes de impedimentos do operador ou defeitos 

dos aparelhos de registro (HOLTZ, 1976; MIJARES, 1992). Existem vários métodos 

de preenchimento de falhas em séries históricas de dados meteorológicos, com 

qualidade e limitações diversas e, em geral, o ponto comum entre eles é a interpolação 

de dados de estações próximas a estação com falhas. 

No trabalho o preenchimento das falhas foi realizado pelo método da média 

ponderada conforme procedimento descrito por Holtz (1976) que considera a 

precipitação de três estações pluviométricas vizinhas, e supõe que a precipitação sob 

determinada estação seja proporcional a precipitação dos postos vizinhos num 

mesmo período. Este método é descrito pela seguinte equação: 

 

𝑃𝑥 =
1

3 ((
𝑀𝑥
𝑀𝑎) 𝑃𝑎 +  (

𝑀𝑥
𝑀𝑏

) 𝑃𝑏 +  (
𝑀𝑥
𝑀𝑐) 𝑃𝑐)

 

 

Onde Px é a precipitação do posto em que se quer obter a vazão; Mx é a 

média da precipitação no posto em que se quer obter a vazão; Ma, Mb e Mc são as 
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médias de precipitação dos postos vizinhos e Pa, Pb e Pc são as precipitações dos 

postos vizinhos. 

A partir dos dados adquiridos foram estabelecidas as áreas de influência 

pelo método dos polígonos de Thiessen para obtenção das matrizes de média 

ponderada das precipitações sobre a bacia e a partir destas os totais, médias, 

medianas e máximas precipitações mensais e anuais da BHRS. 

Foram cruzados os de temperaturas médias de Itanagra, Entre Rios e 

Inhabupe e precipitação das estações meteorológicas de Corte Grande, Araças e 

Inhambupe, (respectivamente para o baixo, médio e alto curso da BH), obtendo-se o 

balanço hídrico da setores da Bacia Hidrográfica. Nesse procedimento, empregou-se 

a metodologia de Thornthwaite & Mather (1955), através dos softwares "BHnorm" e 

“BHseq 6.3”, construídos em planilhas do Microsoft Excel disponibilizadas por Rolim 

et al. (1998), tendo em consideração as médias de temperatura e precipitação, a 

estimativa de horas de sol, que teve como referência a localização geográfica da 

bacia, e limites de CAD (capacidade de água disponível) variáveis a depender das 

classes de solos predominantes nos setores da BH. 

A temperatura média compensada mensal foi obtida junto a Instituto 

Nacional de Meteorologia (INMET) e a Unidade Acadêmica de Ciências Atmosféricas 

da Universidade Federal de Campina Grande (DCA-UFCG) para os postos de 

Itanagra, Entre Rios e Inhambupe. Além disso, foram obtidos os dados de temperatura 

mensais entre 1973 e 2013 para o posto meteorológico de Alagoinhas. Como as séries 

de dados disponíveis para este posto possuíam períodos com falhas bastante 

extensas foi realizado o preenchimento destas pela múltipla correlação com postos 

vizinhos (Aeroporto Luiz Eduardo Magalhães (Salvador); Ondina (83229 - Salvador) e 

Cruz das Almas (83222)) segundo as equações do Quadro 05, elaboradas a partir de 

gráficos de dispersão no Microsoft Excel: 

 

Quadro 05 – Equações de correlação linear para preenchimento das falhas do posto 

de Alagoinhas 

Posto Equação R² 

Aeroporto Luíz Eduardo Magalhães y = 0,6736x + 8,0522 >0,92 

Ondina y = 0,6965x − 9,231 >0,90 

Cruz das Almas y = 0,9605x + 0,5383 >0,96 
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Utilizando este procedimento foi possível o preenchimento da maior parte 

das falhas e as restantes foram completadas com as médias históricas de 

temperaturas mensais tomadas a partir dos dados existentes. 

 

3.5.2 Balanço hídrico: Vazão e evapotranspiração 

Os dados fluviométricos do Rio Subaúma também foram obtidos a partir de 

dados disponibilizados pela ANA em dois postos fluviométricos (Mapa 06): o posto 

Cambuis (50690000) e o posto Jangado (50700000), que tal como ocorre com os 

postos pluviométricos homônimos, são bastante próximos (cerca de 2,5km de 

distância) e se complementam, recebendo água de praticamente a mesma área de 

captação da BH (diferença de apenas 2 ha). 

 

 

Mapa 06 – Postos fluviométricos considerados para a Bacia Hidrográfica do Rio 

Subaúma - BA. 
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O posto de Cambuis funcionou entre 1965 e 1995, quando teve suas 

atividades encerradas no mesmo período em que o posto de Jangado iniciava suas 

atividades, que se estendem até os dias atuais. As falhas das estações Cambuis e 

Jangado foram preenchidas pelo método da interpolação de dados utilizando uma 

equação de regressão linear (r² > 0,90) fundamentada na correlação entre as matrizes 

de dados das estações consideradas e os de uma estação próxima (Corte Grande – 

50660000). 

Após o preenchimento das falhas, nos resultados das vazões foram 

totalizadas as máximas, mínimas, médias e totais diários, mensais e anuais. De posse 

destes dados, foi realizado o cálculo da resposta hidrológica da BHRS e a comparação 

com os dados de pluviosidade e balanço hídrico. 

As variações da evapotranspiração foram medidas utilizando a evolução da 

Evapotranspiração (ET), Evapotranspiração Potencial (ETp) e Evapotranspiração 

Real (ETr), utilizando o BHnorm 6.3 e os dados de precipitação, localização e 

temperatura da BHRS, além de um índice, no trabalho denominado índice I, elaborado 

com vistas a diminuir as interferências climáticas na variação do parâmetro ET, 

segundo a seguinte equação: 

 

𝐼 =
𝐸𝑡

𝐸𝑇𝑟
 

 

Onde I é o índice I, Et é a evapotranspiração calculada pelo balanço de 

massa da BH (precipitação – vazão) e ETr é o parâmetro Evapotranspiração Real. 

 

Para compreensão da dinâmica hidrológica, os dados foram organizados 

em tabelas e gráficos no Microsoft Excel, onde puderam ser comparados com os 

dados de precipitação e evapotranspiração em diversos momentos, ao longo das 

últimas quatro décadas, utilizando como referência os mapas de modificação de uso 

da terra.  

A comparação com a evolução dos usos da terra ocorreu de três formas 

distintas: a) pelas evolução linear dos dados, b) pela elaboração dos dados médios 

(vazão, precipitação e evapotranspiração) de 4 triênios tendo como centros os anos 

dos mapas de uso da terra (1972-1974, 1983-1985, 1994-1996 e 2007-2009) e c) pelo 

preenchimento de matrizes com dados de evolução estimada dos usos da terra tendo 
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como referências as tendências observadas no período. Essa última metodologia 

embora apresente problemas quanto a precisão, e tenha sido utilizada com 

parcimônia, permitiu a correlação com as matrizes de precipitações, 

evapotranspiração e vazões anuais utilizando o coeficiente de Pearson. 

Ao final desta fase foi realizada a análise do tempo de permanência da 

água no ciclo curto utilizando para isso as diferenças em dias da maior precipitação 

diária do mês (posto 1238010) e o dia de maior vazão do Rio Subaúma, tendo como 

base os quatro triênios selecionados na etapa anterior do trabalho. 

 

3.6 Aspectos referentes a qualidade da água 

Os parâmetros utilizados para análise da qualidade da água foram 

adquiridos a partir de dados primários coletados ao longo de quatro campanhas 

trimestrais realizadas entre setembro de 2012 e junho de 2013, e dados secundários 

obtidos junto ao Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) da Bahia 

(Programa Monitora) tomados entre os anos de 2008 e 2013, além de séries históricas 

obtidas junto a Agência Nacional de Águas. 

Os pontos de amostragem em campo foram selecionados considerando a 

facilidade de acesso, o uso da terra a montante (pastagem, urbano e eucaliptocultura), 

e a distribuição ao longo do rio (Mapa 07 e Figuras 03 a 05). 

Os pontos do Programa Monitora (Figura 9) foram selecionados, tendo em 

vista a distribuição ao longo do Rio Subaúma e a facilidade de acesso, sendo 

executados pela Coordenação de Monitoramento dos Recursos Ambientais e Hídricos 

(COMON) entre 2008 e 2013 (Quadro 06), possuindo como objetivo avaliar a evolução 

espacial e temporal da qualidade das águas da Bahia para os diferentes fins. 
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Mapa 07 – Pontos de amostragem de água obtidos em campo (PT-1, PT-2 e PT-3) e 

pelo Programa Monitora (RCN-SUN-600, RCN-SUN-800 e RCN-SUN-900) e da 

Agência Nacional de Águas (Cambuis e Jangado) na Bacia Hidrográfica do Rio 

Subaúma - BA. 

 

 

Figura 03 – Ponto de Coleta (PT-1) no município de Alagoinhas - BA. 
Foto: Amom Teixeira – 19 de março de 2013 
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Figura 04 – Ponto de Coleta (PT-2) no município de Entre Rios - BA. 

Foto: Amom Teixeira – 19 de março de 2013. 

 

 

Figura 05 – Ponto de Coleta (PT-3) no município de Cardeal da Silva - BA. 

Foto: Amom Teixeira – 01 de setembro de 2012 
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Quadro 06 – Períodos das campanhas do Programa Monitora e campanhas realizadas 

para obtenção de dados primários 

Programa Monitora 
ano 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

nº 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 

período jan jun set nov jan mar jun set jan abr jul nov abr nov mar ago 

Campanhas 

Da Tese 

ano 2012 2013 

nº 1 2 3 4 

período Set dez mar jun 

 

A coleta de amostras ocorreu por intermédio de um balde de 20 litros e foi 

realizada em locais de maior profundidade no rio, longe de margens internas de curvas 

e de áreas de estagnação ou refluxo de água, buscando evitar contaminações pelos 

sedimentos do fundo e das margens (Figuras 03 a 05). 

Em campo, foram efetivadas medições de parâmetros da água que 

pudessem indicar a introdução de matéria e energia no sistema fluvial, manutenção 

dos processos hidrológicos e manutenção do ecossistema fluvial: temperatura, pH, 

oxigênio dissolvido, salinidade, condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos e 

turbidez utilizando um medidor multiparâmetro da marca Orion 5 Star (Figura 06). 

 

 

Figura 06 – Medidor multiparâmetro de características físico-químicas da água. 

Foto: Amom Teixeira – 01 de setembro de 2012 

 

A avaliação da qualidade da água foi realizada usando como referência a 

resolução CONAMA 357 sobre os padrões limites para os corpos d’agua, a dispersão 

temporal (sazonal) e espacial dos dados e a extração de índices indicativos da 
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qualidade da água compatíveis com a realidade da BHRS, com os potenciais agentes 

de contaminação e com os usos das águas do Rio Subaúma: Índice de Qualidade da 

Água (IQA), Índice de Estado Trófico (IET) e Índice de Contaminação por Tóxicos 

(ICT). 

O IQA foi calculado, segundo metodologia consagrada, desenvolvida pela 

National Sanitation Foundation dos EUA (CARVALHO et al., 2000), representada pelo 

produto ponderado da qualidade da água correspondente as variáveis temperatura da 

água, turbidez, potencial de hidrogênio (pH), demanda bioquímica de oxigênio 

(DBO5,20), coliformes termotolerantes, nitrogênio total, fósforo total e resíduos totais 

calculados, utilizando os dados e a ferramenta online disponibilizada pelo projeto 

Monitora do INGA e, analisado segundo os limites do Quadro 07: 

 

Quadro 07 – Classes e limites do Índice de Qualidade da Água 

IQA Limites 

Ótima 79<IQA≤100 

Boa 51<IQA≤79 

Regular 36<IQA≤51 

Ruim 19<IQA≤36 

Péssima IQA≤19 

Fonte: Elaborado a partir de Carvalho el al. (2000). 

 

O IET foi calculado em uma planilha do Microsoft Excel, utilizando os dados 

disponibilizados pelo projeto Monitora do INGA, segundo a metodologia apresentada 

em Lamparelli (2004) para ambientes lóticos analisado segundo os limites expostos 

no Quadro 08. 

  

Quadro 08 – Classes e limites do Índice do Estado Trófico 

Nivel Trófico Fosforo total (mg/L) Clorofila α (μg/L) IET 

Ultraoligotrófico ≤0,013 ≤0,74 ≤47 

Oligotrófico 0,013<FT≤0,035 0,74<Cl≤1,31 47<IET≤52 

Mesotrófico 0,035<FT≤0,137 1,31<Cl≤2,96 52<IET≤59 

Eutrófico 0,137<FT≤0,296 2,96<Cl≤4,70 59<IET≤63 

Supereutrófico 0,296<FT≤0,640 4,70<Cl≤7,46 63<IET≤67 

Hipereutrófico >0,640 >7,46 >67 

Fonte: Elaborado a partir de Lamparelli (2004) 
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O ICT foi calculado tendo como base os dados do Projeto Monitora, 

segundo a metodologia proposta pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM 

(MINAS GERAIS, 2009), adotando um conceito que avalia a concentração de 13 

parâmetros: arsênio, bário, cádmio, chumbo, cianetos, cobre, cromo, fenóis, mercúrio, 

nitratos, nitritos, nitrogênio amoniacal e zinco interpretados segundo os limites 

propostos pela resolução CONAMA 357, complementados no presente trabalho pela 

inclusão da concentração de ferro solúvel, alumínio solúvel, níquel total e manganês 

total. Os resultados do ICT são binários (contaminada e não contaminada) e 

reclassificados segundo o Quadro 09: 

 

Quadro 09 – Interpretação das condições de contaminação por tóxicos 

Contaminação Relação entre o valor limite e a concentração da 

amostra 

Não contaminada Concentração inferior ao padrão da Resolução CONAMA 

357 

Baixa contaminação Concentração até 20% superior acima do padrão da 

Resolução CONAMA 357 

Média Contaminação Concentração entre 20 e 100% acima do padrão da 

Resolução CONAMA 357 

Alta Contaminação Concentração superior a 100% do padrão da Resolução 

CONAMA 357 

Fonte: Adaptado de Minas Gerais (2009) 
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4. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

SUBAÚMA 

A partir das discussões apresentadas nos capítulos anteriores acerca dos 

conceitos da teoria de sistêmica e da aplicação desta a escala de análise da Bacia 

Hidrográfica, é possível perceber a importância do entendimento da interconexão e 

encadeamento dos elementos e fluxos do sistema. A interconexão, segundo 

entendimentos de Bertrand (1972) e Christofoletti (1979; 1999), não deve se restringir 

à mera análise dos padrões de elementos da paisagem, mas não deve também excluí-

la.  

Possuindo como base o juízo de que os atributos dos elementos do 

sistema, ainda que não definam a totalidade, são importantes para o correto 

entendimento da estruturação da paisagem, este capítulo realiza o inventário e a 

caracterização geral do meio físico da BHRS, apresentando dados gerais da geologia, 

relevo, cobertura pedológica, clima e cobertura vegetal original deste sistema. 

Mas, embora tenha sido feita a opção pela descrição em separado dos 

elementos destes sistemas, procurou-se fazer a interrelação entre os elementos a 

partir de suas afinidades. Em cada item deste capítulo 4, procurou-se explicitar e 

discutir a relação dos atributos do elemento em discussão, e os demais atributos do 

sistema e dos demais elementos deste, bem como sua relação com a formação do 

fluxo de água do corpo principal do Rio Subaúma. 

De forma consonante à opção filosófica adotada pelo trabalho, de produzir 

uma análise integrada do espaço, ao final deste capítulo é realizada uma discussão, 

procurando realizar a conexão entre os diversos elementos componentes da bacia 

hidrográfica em sistemas e destes com a formação dos fluxos de água da bacia 

hidrográfica, com vistas a sintetizar o tema e fechar possíveis lacunas na associação 

dos processos do sistema que possam ter surgido ao tratar os elementos em 

separado. 

Para satisfazer os objetivos do Capítulo 1 e a metodologia apresentada no 

Capítulo 3, o trabalho utiliza os quatro grandes grupos de fatores potenciais de 

degradação física apresentados em Beltrame (1994), os dois grandes grupos de 

fatores intervenientes na vazão de Martins (1976) e Calasans et al. (2002) e a divisão 

didática de Teixeira (2009) dos elementos do sistema, de acordo com a sensibilidade 

a alterações pela interação com a sociedade. 
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A descrição das características é realizada, usando como base a coleta de 

dados durantes as visitas à BHRS e o leque de publicações disponível, em especial 

as compilações cartográficas da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais 

da Bahia (SEI), pelo Departamento Nacional de Produção Mineral pelo Instituto 

Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA) e pelo Projeto RADAMBRASIL. 

 

4.1 Aspectos Morfométricos da Bacia do Rio Subaúma 

A caracterização morfométrica de uma Bacia Hidrográfica é um dos primeiros 
e mais comuns procedimentos executados em análises hidrológicas ou 
ambientais, e tem como objetivo elucidar as várias questões relacionadas 
com o entendimento da dinâmica ambiental local e regional (TEODORO et 
al., 2007). 

 

Do ponto de vista evolutivo da paisagem, embora as sociedades possam 

por meio do trabalho alterar os atributos morfométricos das Bacias Hidrográficas 

(COLLARES, 2000), estes são componentes do sistema que alteram-se mais 

frequentemente no longo prazo, por estarem associados, principalmente a elementos 

mais estáveis da paisagem. 

Do ponto de vista da dinâmica ambiental, os atributos morfométricos das 

Bacias Hidrográficas relacionam-se com a fragilidade do sistema, principalmente por 

estarem ligados aos fluxos de matéria (água e sedimentos) dentro do sistema, à 

redistribuição da energia cinética das precipitações e por exercerem influência nos 

microclimas da bacia (temperatura, precipitação, evaporação, etc). 

Diversos autores enfatizam a importância desses atributos na resposta 

hidrológica do cursos fluviais às precipitações, tendo papel na recepção das 

precipitações e no escoamento do fluxo de água até o canal fluvial principal e daí ao 

output da BH (FREITAS, 1952; CHRISTOFOLETTI, 1969; GANDOLFI, 1971; VILELLA 

& MATTOS, 1975; COLLARES, 2000; CALASANS et al., 2002; MOSCA, 2003; 

TONELLO, 2005; TEODORO et al., 2007; ROMANOVSKI, 2011). 

Essa influência é notada também no tempo de concentração dos fluxos de 

água, ou seja, o tempo necessário para que toda a bacia contribua com esse fluxo 

após o início da precipitação e desta forma a ocorrência de enchentes na bacia 

(VILLELA & MATTOS, 1975). 

A BHRS possui, entre a foz e a cabeceira de seu rio principal, um desnível 

total de pouco mais de 350 metros. Considerando toda área da bacia, há pontos 

isolados com cotas superiores aos 500 metros, vestígios de dissecações antigas do 
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relevo, mas apesar disso a maior parte da cabeceira encontra-se entre as cotas de 

300 e 330 metros, altitudes médias dos divisores de água dessa área (Figura 26). 

O perfil topográfico do rio Subaúma e a setorização da BHRS podem ser 

vistos respectivamente na Figura 07 e no Mapa 08.  
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Figura 07 – Perfis topográficos longitudinal e transversais do Rio Subaúma e setorização do perfil topográfico em alto, médio e baixo 

curso. 
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Mapa 08 – Setorização da Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma - BA. 



80 
 

 
 

O perfil longitudinal é o resultado, segundo Davis (1954 apud 

CHRISTOFOLETTI, 1980), de um conjunto de variáveis tais como débito, carga 

detrítica fornecida ao canal, granulometria dos sedimentos, resistência ao fluxo, 

velocidade da água, largura, profundidade e declividade do canal. 

O recorte do perfil topográfico do rio Subaúma permitiu a visualização e 

identificação dos pontos de ruptura de declive (knick points), das modificações no 

relevo da BH e dos estoques de massa disponíveis para erosão que foram utilizados 

para setorização da bacia (Figura 07 e Mapa 08). 

No setor A, denominado Alto Curso, que vai da principal nascente até o 

cruzamento com a cota de 190m, o rio corre sobre uma rampa mais íngreme e 

ligeiramente côncava. A ação da curvatura vertical do relevo pressiona o escoamento 

superficial e a erosão nas áreas mais altas da concavidade do perfil. Nas partes mais 

baixas do terreno deste setor há o equilíbrio entre a infiltração e o escoamento 

superficial conforme diminuem as declividades e há a redistribuição da energia 

cinética. 

Correndo principalmente sobre terrenos sedimentares, este trecho possui 

de modo geral os relevos mais íngremes da bacia (Mapa 14, p.106), já bastante 

dissecados pela erosão fluvial e pela gravidade que atua pela busca do estado de 

equilíbrio do meio conforme há uma contínua retirada de material sedimentar. Os 

vales fluviais tendem a ser menos largos, com vertentes mais declivosas que os 

demais setores, formando geralmente um “V” com fundo chato modelado por trechos 

de maior velocidade dos cursos fluviais. 

No setor B (Médio Curso), há um relativo equilíbrio entre a erosão e a 

deposição de sedimentos, fazendo com que a curvatura vertical do relevo varie entre 

a concavidade nas áreas mais altas do setor e a declividade sub-horizontal nas partes 

mais baixas deste setor. 

A ação da erosão fluvial tende a ser compensada pela deposição de 

sedimentos carreados do alto curso do rio. O equilíbrio entre deposição e erosão e a 

menor quantidade de energia cinética das águas formam vales fluviais mais largos 

que os do setor mais alto e de vertentes côncavas, o que lhe dá a aparência de “U” 

(Figura 07). 

A estabilidade do meio varia bastante de acordo com a posição no relevo, mas 

em geral as declividades menores geram uma maior tendência a estabilidade do que 
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no alto curso do rio Subaúma. No setor C, ou Baixo Curso, o perfil fluvial assume uma 

disposição convexa, formada pela contínua deposição de sedimentos das áreas mais 

altas da bacia. 

Os vales fluviais encontram-se bastante assoreados e a deposição de 

sedimentos dos trechos mais altos faz com que estes vales sejam, em geral mais 

largos e as planícies fluviais mais extensas, quando comparado aos demais setores 

da bacia. 

Os principais atributos morfométricos da BHRS e dos setores podem ser 

vistos na sinopse da Tabela 01. 

 

Tabela 01 – Sinopse dos parâmetro morfométricos da BHRS 

Parâmetros Morfométricos 
Bacia 

Hidrográfica 
Alto 

Curso 
Médio 
Curso 

Baixo 
Curso 

Área (km²) 1555,45 541,39 768,87 245,19 

Perímetro (km) 327,49 194,25 346,98 114,36 

Maior Eixo (km) 97,69 27,14 55,25 20,74 

Índice de Compacidade 2,33 2,34 3,50 2,04 

Fator Forma 0,16 0,74 0,25 0,57 

Razão de Elongação 0,46 0,97 0,57 0,85 

Índice de Circularidade 0,18 0,18 0,08 0,24 

Índice de Sinuosidade (%) 32,82 - - - 

Comprimento da Vazão Superficial (km) 3728,45 - - - 

Densidade de Drenagem (km/km²) 2,39 - - - 

 

Com uma área de 1.555 km² e um perímetro de 327,5 km, a BHRS pode 

ser considerada uma Bacia Hidrográfica de grande porte, segundo divisão realizada 

por Ponce (1989 apud CAMPOS, 2009). Tal característica, aliada ao eixo de cerca de 

97km, no sentido leste-oeste, implica na distribuição têmporo-espacial heterogênea 

das precipitações. 

Como a maior parte das Bacias Hidrográficas brasileira, a BHRS é uma 

bacia exorreíca, segundo classificação explicitada em Christofolleti (1980). O padrão 

de drenagem predominante da BHRS é o dendrítico, com 3728,4 km de canais 

organizados em sete ordens, segundo a classificação de Strahler (1957) (Mapa 07), 

características que, segundo Summerfield (1991), geralmente indicam gênese com 

fraco controle estrutural das rochas. 
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Mapa 09 – Hierarquia Fluvial da Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma - BA 
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A relação entre o comprimento dos canais e a área total da bacia teve como 

resultado, a densidade de drenagem de 2,39 km de canais por cada km², valor 

compatível com bacias de baixa densidade de drenagem, segundo a classificação 

realizada por Christofoletti (1969), e que indica, segundo Rocha (1991) a presença de 

relevos suaves e/ou solos e rochas permeáveis. Essa indicação é corroborada por 

Christofoletti (1980) que afirma que nas rochas onde há maior dificuldade de 

infiltração, há também condições melhores para o escoamento superficial, gerando 

possibilidades para a esculturação de canais e em consequência formação de 

densidade de drenagem elevadas. 

Dessa forma, a baixa densidade de drenagem é indicativo de tendências 

altas de infiltração e baixas de escoamento superficial, segundo a classificação 

explicitada Nardini et al. (2013) realizada a partir de uma revisão das contribuições de 

Horton (1945), Strahler (1957) e França (1968 apud NARDINI et al., 2013). 

Do ponto de vista da dinâmica ambiental, a baixa densidade de drenagem 

pode significar maior estabilidade da paisagem, já que segundo Rocha (1991) os 

processos erosivos começam nas ravinas. Desse modo, quanto menor o valor da 

densidade de drenagem menor será o risco de erosão. 

O valor adimensional do Índice de Compacidade do Rio Subaúma (2,33) 

indica uma bacia pouco circular, o que lhe traz baixo grau de vulnerabilidade à 

inundações. A fraca tendência a inundações do ponto de vista morfométrico é 

corroborada pelos valores do Fator Forma (0,16), do Índice de Circularidade (0,46), e 

Razão de elongação (0,18), que indicam uma bacia com forma elongada e, portanto 

menos sujeita a enchentes. 

Esses índices estão diretamente relacionados ao escoamento da Bacia 

Hidrográfica: bacias mais circulares tendem a receber a precipitação de maneira mais 

uniforme do que bacias retangulares ou alongadas, além disso em bacias circulares a 

chegada da água precipitada ao canal principal (tempo de concentração), tende a ser 

menos distribuída temporalmente, aumentando o risco de enchentes. 

O baixo risco a inundação da BHRS, sob o ponto de vista morfométrico, 

também pode ser visto no índice de sinuosidade que tem o valor de 32,8% (canal 

divagante), refletindo velocidades não muito altas de escoamento, que por sua vez se 

refletem na baixa possibilidade de enchentes a jusante da precipitação na bacia 

(MANSIKKANIEMI, 1970).  
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A setorização da bacia coloca o baixo e o alto curso como o mais próximo 

ao círculo portanto com maiores riscos de enchentes, já o médio curso com maior 

razão de elongação e índice de circularidade e menor fator forma, possui menor 

tendência a cheias compensando as menores declividades. 

 

4.2 Geologia regional e litologia 

4.2.1 Macro Contexto Geológico 

Por seu contexto mais amplo, os estudos geológicos fornecem informações 

a respeito da origem e formação do embasamento das Bacias Hidrográficas, quanto 

sobre a formação e as características físico-químicas dos solos e dos demais mantos 

de alteração (BELTRAME, 1994). 

O conhecimento litológico permite relacionar os atributos da rocha matriz 

aos do manto de alteração, incluindo sua composição química, textura, profundidade, 

granulometria e coesão, que por sua vez encontram-se associados aos processos de 

escoamento das precipitações. 

O embasamento do estado da Bahia é caracterizado pela variedade tecno-

estrutural geológica, com evolução ocorrida a partir da interação entre a dinâmica 

tectônica, os minerais que compõem a litologia e os processos climatológicos que 

condicionam a erosão das rochas e a deposição dos materiais resultantes. 

A BHRS insere-se no norte da Província Estrutural do São Francisco 

(Craton do São Francisco), que foi individualizada por Almeida (1977), como uma 

porção da plataforma Sul-Americana, consolidada, como segmento litosférico, no 

arqueano e moldada pela orogênese Brasiliana entre 650 e 450 milhões de anos atrás. 

A província do São Francisco é formada por estruturas geológicas com 

idades que vão do mesoarqueano ao arqueano-paleoproterozóico (CORDANI, 1973; 

ALMEIDA, 1977; BRASIL, 1979; MARSHAK & ALKMIM 1989; TROPETTE et al., 1992; 

ALEXANDRINO, 2008). Tendo passado por vários ciclos geotectônicos – Pré-Jequié, 

Jequié (Arqueano) e Transamazônico, Espinhaço e Brasiliano (Proterozóico) 

(MASCARENHAS et al., 1984 apud TORRES et al., 2012) – seu embasamento é 

formado principalmente por arranjos de terrenos com alto grau de metamorfismo 

(gnaisses, granitóides e granulitos) de idades arqueanas, além de rochas plutônicas 

de grande variedade composicional e associações de rochas supracrustais 

paleoproterozóicas (MARTINS, 2006). 
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Os rifteamentos dessa província deram origem a bacias sedimentares 

intracratônicas, com preenchimento de sedimentos fanerozóicos em disposição 

tabular, entre as quais encontra-se a Bacia Sedimentar do Recôncavo, que ocupa 

parte significativa do embasamento da BHRS. 

O Mapa 10, apresenta um mapa das principais Unidades Geológicas 

presentes na BHRS: 
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Mapa 10 – Unidades Geológicas da Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma - BA. 
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Embora, a maior parte da cobertura superficial da BHRS seja 

predominantemente formada de sedimentos fanerozóicos (mesozóicos e cenozóicos), 

exceções notáveis são encontradas no Complexo Rio Real no médio e baixo curso e 

nas pequenas manchas do Complexo Santa Luz localizado no alto curso da bacia, 

ambos com idades mesoarqueana e proterozóica. 

 

 Bacia Sedimentar do Recôncavo 

A Bacia do Recôncavo, ocupa uma área de aproximadamente onze mil e 

quinhentos quilômetros quadrados e tem como limites o Alto de Aporá a norte e 

noroeste, o sistema de falhas da Barra a sul, a Falha de Maragogipe a oeste, e o 

sistema de falhas de Salvador a leste (SILVA et al., 2007). 

Seu embasamento esteve associado a múltiplos eventos deformacionais 

que lhe conferiu predominância de gnaisses granulíticas arqueanas pertencentes ao 

Bloco Serrinha a oeste e a norte, aos cinturões Itabuna-Salvador-Curaçá a oeste-

sudoeste e a Salvador-Esplanada a leste-nordeste, além de rochas 

metassedimentares de idade neoproterozóicas a norte (SILVA et al., 2007). 

Preenchida ao longo do tempo, em diferentes eventos, com pacotes de 

sedimentos de origem continental (Super-Grupo Bahia), com espessuras de até 6.500 

metros, a Bacia Sedimentar do Recôncavo reúne condições favoráveis à acumulação 

de minerais de interesse econômico (RIBEIRO, 2008), entre os quais, destacam-se 

aqui, por sua presença na BHRS, os aquíferos de água subterrânea e as reservas de 

petróleo e gás natural. 

 

4.2.2 Unidades Geológicas 

Entre as principais unidades de coberturas sedimentares da BHRS temos 

os Grupos Barreiras e Ilhas, e os Depósitos Quaternários (que incluem Depósitos 

litorâneos, Depositos flúvio-marinhos, Depósitos flúvio-lagunares e Depósitos 

aluvionares), São Sebastião e Marizal (GHIGNONE, 1979; BRASIL, 1979; 1983; 

1999). Além delas, com menor presença nesta BH, podem ainda ser observadas 

pequenas manchas das formações dos Grupos Santo Amaro e Brotas. 

O contexto de formação dessas unidades ocorreu em períodos bastante 

distintos, separados por discordâncias erosivas, entre as fases rifte e pós-rifte 

(CAIXETA et al., 1994). Segundo Magnavita (et al., 1998) e Caixeta et al. (1994), a 
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Formação São Sebastião e o Grupo Ilhas tem sua origem na fase rifte, em um sistema 

progradacional longitudinal e oblíquo com origem flúvio-deltaico e lacustre. Na fase 

pós-rifte, ocorreu a deposição da Formação Marizal e mais recentemente, já no 

Cenozóico, a formação do Grupo Barreiras e a deposição dos sedimentos costeiros e 

aluviais quaternários.  

A Tabela 02 e o Quadro 10 (p. 102), apresentam a síntese geológica da 

BHRS que será apresentada de forma mais detalhada nos subitens seguintes. 

 

Tabela 02 – Área das Unidades Geológicas da Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma. 

Unidades Geológicas Área (ha) na BHRS % da BHRS 

Grupo Barreiras 65971,03 42,41 

Formaçao Marizal 34086,04 21,91 

Formação São Sebastião 25869,45 16,63 

Depósitos Quaternários 10923,08 7,02 

Grupo Ilhas 9473,63 6,09 

Complexo Rio Real 7.476,62 4,81 

Complexo Santa Luz 1.106,64 0,71 

Complexo Santo Amaro 472,50 0,30 

Grupo Brotas 166,00 0,11 

Total 155545,00 100,00 

 

 Afloramentos Arqueanos e Proterozóicos da BHRS 

Na BHRS, a distribuição das Rochas Arqueanas e Proterozóicas é bastante 

restrita, ocupando uma área de pouco mais de oito mil e quinhentos hectares que 

conta com rochas dos complexos Santa Luz e Rio Real. 

No alto curso aparecem pequenas manchas do Complexo Santa Luz 

(totalizando pouco mais de mil hectares), no município de Inhabupe, onde há a 

extração comercial de granitoides, em uma das poucas ocorrências de afloramentos 

de rochas nessa bacia. Este complexo é constituído principalmente por rochas 

metamórficas arqueanas, com baixa porosidade primária (CPRM, 2010) 

(ortognaisses, migmatitos, metagabros, anfibolitos a rochas metaultramáficas), 

representando o embasamento da sequência vulcano-sedimentar e proterozóica 

metamorfizada (KOSIN et al., 2003; BRASIL, 2005b). 
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Com maior notabilidade há a presença de rochas proterozóicas do 

Complexo Rio Real no baixo e médio curso que ocupam uma área de cerca de 7,5 mil 

hectares concentrados nos municípios de Entre Rios e Esplanada. Este complexo é 

constituído, principalmente por rochas metamorfizadas de baixa porosidade 

(ortognaisses e granitóides associados) e idade mesoarqueana (CPRM, 2010). 

 

 Coberturas Fanerozóicas da BHRS 

As coberturas fanerozóicas são as mais importantes da BHRS, tanto do 

ponto de vista de extensão (145 mil hectares que correspondem a 94,2% da área 

total), quanto de sua importância econômica para os municípios da bacia. 

Sua deposição ocorreu entre o Mesozóico e o Cenozóico associada ao 

rifteamento da área, a eventos de regressão e transgressão marinha e a climas 

pretéritos da Bacia Hidrográfica. 

No Mesozóico (Cretáceo), na fase rifte da Bacia Sedimentar do Recôncavo, 

ocorreu a deposição da formação São Sebastião, associada a um sistema flúvio-

deltaico e lacustre e no Cenozóico (predominando formações do Paleogeno) a 

deposição das coberturas relacionadas a fatores fluviais, eólicos e marinhos mais 

recentes. 

Estas deposições estão em geral associadas a alta porosidade primária das 

rochas e a predominância de folhelhos, arenitos, siltitos, argilitos e conglomerados 

além de pacotes sedimentares com pouca ou nenhuma cimentação (CPRM, 2010). 

A seguir são apresentados os principais Grupos e Formações fanerozóicas 

presentes na BHRS, de acordo com sua ordem de sedimentação. 

 

 Grupo Santo Amaro e Grupo Brotas 

Na BHRS, os afloramentos de sedimentos dos grupo Brotas e Santo Amaro 

tem extensão bastante limitada (somados detém menos de 1% da área) e estão 

localizados, principalmente no extremo norte do município de Alagoinhas, na área do 

alto curso. 

O Grupo Brotas conjuga, segundo Viana et al. (1971) e Brasil (1979; 1983), 

as formações Aliança e Sergi que tem, segundo Viana et al. (1971), Caixeta et al. 

(1994), e Silva et al. (2007), origem mesozóica (Jurássico) e foram depositadas na 

fase pré-rifte da Bacia Sedimentar do Recôncavo. 
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A Formação Aliança é a unidade basal do Grupo Brotas, depositada sob a 

forma de leques aluviais por sistemas flúvio-eólicos e lacustres em um clima árido 

(BRASIL, 1999; SILVA et al., 2007). Sua estrutura pode chegar aos 440 metros de 

espessura e compõe-se da base para o topo, segundo Brasil (1999), de folhelhos, 

lamitos, siltitos, arenitos conglomeráticos e ocasionais intercalações de calcário. 

Já a Formação Sergi é composta principalmente por arenitos finos a 

conglomeráticos, regular a mal selecionados, caulínicos, argilosos e com frequentes 

marcas de onda e estratificações cruzadas (BRASIL, 1999, p.163) depositados sobre 

a formação Aliança. 

Na BHRS, sua presença à superfície é pouco significativa. Há nesta bacia 

uma única mancha do Grupo Brotas, ocorrendo no alto curso do Rio Subaúma, ao 

longo de uma fratura do embasamento, em uma área de apenas 165 hectares. 

Já os sedimentos do Grupo Santo Amaro, que tiveram formação 

fanerozoica (Cretáceo) com deposição ocorrida, segundo Caixeta et al. (1994) e Silva 

et al. (2007), em sistemas flúvio-lacustres de clima árido, tem sua estrutura composta 

de folhelhos intercalados com calcários, siltitos e arenitos fino a mediamente bem 

selecionados (BRASIL, 1999) e de alta porosidade primária. Assim como os 

sedimentos do Grupo Brotas, os sedimentos do Grupo Santo Amaro também ocupam 

uma área pouco extensa da superfície desta bacia hidrográfica (471 hectares). 

 

 Grupo Ilhas 

A denominação Grupo Ilhas surgiu a partir da expressão corrente 

“Formação das Ilhas” em referência aos estratos aflorantes em algumas ilhas da Baía 

de Todos os Santos, tendo sido formalizada mais tarde por Taylor e Barnes, 

consagrada e elevada à categoria de grupo pelos estudos da Petrobrás (GHIGNONE, 

1979; BRASIL; 1979). 

A denominação designa a seção areno-argilosa situada entre os folhelhos 

Candeias e os arenitos do Grupo Massacará (Formação São Sebastião) (VIANA et 

al., 1971; GHIGNONE, 1979; CAIXETA et al., 1994) com porosidades primárias 

variadas (entre 0 e 30%). Sua formação data do Cretáceo, entre os períodos 

Valanginiano e Aptiano e tem sedimentação ligada a eventos flúvio-deltaicos deste 

período (CAIXETA et al., 1994; SILVA et al., 2007). 
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Litologicamente, o Grupo Ilhas compõe-se fundamentalmente de arenitos 

finos a grosseiros, mal selecionados, localmente bastante argilosos, com frequentes 

intercalações de siltitos e folhelhos (BRASIL, 1999; 2007), com espessuras variando 

entre os seiscentos e os mil e quinhentos metros de profundidade (GHIGNONE, 1979; 

BRASIL, 1999; JMENDO, 2009). 

Na BHRS, a distribuição do Grupo Ilhas é bastante restrita, ocorrendo 

apenas em trechos dos municípios de Inhabupe, Alagoinhas e Entre Rios, nas partes 

mais altas da bacia, totalizando uma área de 9.454,83 hectares (cerca de 6% da área 

da Bacia do Rio Subaúma). A distribuição superficial dos sedimentos deste grupo, 

está geralmente associada a um relevo de vales encaixados incidindo ao longo dos 

leitos dos cursos d’água e a falhamentos normais, entres as Formações São 

Sebastião e o Grupo Barreiras.  

 

 Formação São Sebastião (Grupo Massacará) 

O termo São Sebastião surgiu da expressão “camadas de São Sebastião”, 

sendo posteriormente formalizada por Taylor (1963 apud GHIGNONE, 1979) e pelos 

“Estudos da Bacia” da Petrobrás (GHIGNONE, 1979). 

A Formação São Sebastião se distribui principalmente no médio curso da 

BHRS, em uma área de 25.818 hectares (16% da área total da bacia hidrográfica), 

concentrada sobretudo nos municípios de Entre Rios e Cardeal da Silva (Figura 08). 

“Estratigraficamente, sobrepõe-se, de forma concordante, ao Grupo Ilhas, recoberta 

pelas Formações Marizal e Barreiras, em contatos angularmente discordantes” 

(BRASIL, 1999, p.100). Sua deposição ocorreu no Mesozóico  (Cretáceo Inferior) a 

partir do assoreamento da Bacia Sedimentar do Recôncavo, no fim da fase sin-rift, 

com a deposição de fácies fluviais. 
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Figura 08 – Extração de Areia em depósito da formação São Sebastião na Bacia 

Hidrográfica do Rio Subaúma - BA, em detalhe cimentação por óxidos de ferro em 

horizonte B de espodossolos. 

Foto: Amom Teixeira – 19 de março de 2013 

 

A deposição, predominantemente pela ação fluvial, deu origem a rochas 

sedimentares tais como folhelhos, arenitos, argilitos e siltitos. Os arenitos são 

formados por sedimentos clásticos, de granulometrias bastante variadas e com 

sequência sedimentar que inclui na base um pacote arenoso, a partir do qual se 

intercalam seções de siltitos e folhelhos (GHIGNONE, 1979; BRASIL, 1999). 

Embora, segundo Brasil (1999), essa formação possa chegar a espessuras 

de até 3.000 metros, para a Bacia Sedimentar do Recôncavo, Silva et al. (2007) 

colocam o limite de 1.050 metros como a espessura máxima dessa formação. Os 

atributos geológicos, tais como composição, porosidade, estrutura e espessura, 

constituem essa uma unidade com excelente potencial de acúmulo de águas 

subterrâneas (BRASIL, 1999). 

 

 Formação Marizal 

A definição da Formação Marizal foi realizada primeiro por Brazil (1962 

apud GHIGNONE, 1979) e, posteriormente redefinida por Santos (1962 apud 
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GHIGNONE, ibidem), Almeida & Ghignone (1962 apud GHIGNONE, ibidem) e 

Ghignone (1963 apud GHIGNONE, ibidem).  

Topograficamente, a Formação Marizal se expressa em platôs elevados e 

extensos (tabuleiros), jazendo em discordância angular sobre o Supergrupo Bahia 

(GHIGNONE, 1979). Embora predomine principalmente nas bacias sedimentares 

Tucano e Jatobá, também aparece na porção norte da Bacia Sedimentar do 

Recôncavo, onde se localiza a BHRS. 

A Formação Marizal ocorre em uma área ampla na parte sudoeste do alto 

curso (34.086,04 hectares, cerca de 22% da área da bacia hidrográfica), concentrada 

principalmente entre os municípios de Aramari e Alagoinhas. 

Sua ocorrência recobre a discordância erosiva dos arenitos da Unidade 

São Sebastião e do Grupo Ilhas, criando uma estrutura praticamente tabular 

(horizontal) com espessuras entre zero e trinta metros, derivada de sistemas fluviais 

e leques aluviais pretéritos (GHIGNONE, 1979; BRASIL, 1999; LIMA & VILAS BOAS, 

2000). 

A idade geológica dessa formação marca do Cretáceo Inferior com uma 

deposição relacionada a subsidência termal pós-rift, a partir do contraste entre a sub-

horizontalidade de seus estratos e a estruturação de depósitos sotopostos 

(GHIGNONE, 1979; FONSECA, 2004). 

“Sua composição litológica envolve principalmente arenitos e 

conglomerados e, ainda, siltitos, folhelhos e calcários” (BRASIL, 1999, p.47). Os 

conglomerados intercalam arenitos e conglomerados basais. Os arenitos são 

cauliníticos maciços ou com estratificação cruzada em certos níveis, formados por 

sedimentos finos a grosseiros e mal selecionados e os conglomerados tem base 

arenítica (quartzo-caulinítica) e são irregulares (FONSECA, 2004). 

Embora tenham matriz de conglomerados e arenitos mal selecionados com 

matriz de quartzo-sílica, os pacotes de sedimentos arenosos finos, não consolidados, 

com predominância de grãos de quartzo, que ocorrem na superfície dessa formação 

em diversos pontos do trecho alto da BHRS evidenciam o retrabalhamento eólico da 

superfície desses pacotes (Figura 09). 
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Figura 09 – Neossolos Quartzarênicos desenvolvidos a partir de sedimentos da 

formação Marizal no alto curso da Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma - BA. 

Foto: Amom Teixeira – 01 de setembro de 2012 

 

 Grupo Barreiras 

Grupo Barreiras é uma terminologia utilizada para designar o conjunto de 

litologias de camadas variegadas que afloram nas barreiras ao longo da costa 

brasileira (BRASIL, 1979; 1999). 

Segundo Brasil (1979), a denominação deste grupo se originou da 

designação comum “formação barreiras”, ou seja, dos terrígenos costeiros que 

formam mesas ao longo da costa e que frequentemente são cortados em falésias junto 

a linha codital máxima. 

Os sedimentos do Grupo Barreiras são depositados sob a forma de 

tabuleiros descontínuos, ligeiramente inclinados em direção a costa, recobrindo de 

forma descontínua uma área ampla e bem distribuída em toda a BHRS (65.971,03 

hectares, 42% da área total da bacia hidrográfica) (Figura 10). 

Os pacotes sedimentares ocorrem sobre as discordâncias angulares das 

rochas do embasamento cristalino da Bacia Sedimentar do Recôncavo, formando 

extensas áreas planas com sedimentos (GHIGNONE, 1979), pouco ou não 

consolidados, de areias finas a grossas, argilas cinzas-avermelhadas, roxas e 
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amareladas, com origem predominantemente fluvial e espessura média de cinquenta 

metros de profundidade (GHIGNONE, 1979; BRASIL, 1979). 

A fonte desses sedimentos do Grupo Barreiras está relacionada ao 

desmonte de grandes áreas continentais soerguidas (MELO et al., 2002) e embora a 

datação deste grupo seja bastante difícil devido à escassez de fósseis, considera-se 

que, pelo menos a última grande mobilização de seus sedimentos parece ser mais 

recente que o Mioceno (NUNES et al., 2011). 

Há nestes pacotes, a predominância de sedimentos cenozóicos formando 

arenitos e conglomerados, pouco selecionados e fracamente consolidados. A 

cimentação quando ocorre é, em geral, fraca e de base caulinítica (GHIGNONE, 

1979), dotando estes pacotes sedimentares de porosidades primárias altas. 

A constituição litológica e faciológica desses conglomerados repete-se 

monotonamente, compondo-se predominantemente de fenoclastos de quartzo leitoso 

arredondados em meio de seixos de granulitos, arenitos, lamitos etc (BRASIL, 1979; 

1983). 

 

 

 

 

Figura 10 – Sedimentos do Grupo Barreiras Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma - BA. 

Foto: Amom Teixeira – 25 de junho de 2013 
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 Formações Quaternárias 

Os Depósitos Quaternários do Rio Subaúma acomodam o output de 

sistemas deposicionais mais recentes, compostos principalmente de sedimentos 

inconsolidados, em pacotes de alta porosidade primária formados em sua maior parte 

por ação aluvial, eólica e nas duas últimas transgressões marinhas do quaternário, 

descritas por Bittencourt et al. (1979). 

Na região onde encontra-se a BHRS, os sedimentos quaternários 

distribuem-se principalmente ao longo do litoral e no baixo curso do Rio Subaúma, 

numa faixa estreita com direção SO-NE, que se estende a partir da foz do rio Pojuca 

(a sul do rio Subaúma), prolongando-se para o norte (GHIGNONE, 1979; BRASIL, 

1999), além da foz do rio Subaúma. São também encontrados na faixa pré-litorânea, 

sob a forma de depósitos aluvionares recentes, no baixo curso do rio Subaúma, 

espremidos entre a Formação Barreiras e o Complexo Rio Real. 

Esses depósitos sedimentares recobrem em geral litologias do Grupo 

Barreiras e tem origem principalmente fluvial, eólica e marinha e envolvem dunas, 

areias litorâneas bem selecionadas, depósitos fluviolagunares (areias e siltes 

argilosos ricos em matéria orgânica) (Figura 11), depósitos de leques aluviais 

coalescentes, arenitos de praia (areias com conchas marinhas e cimento carbonático) 

e depósitos arenosos e argilo-arenosos fluviais elaborados pelo Subaúma e pelos 

demais rios da região (BRASIL, 1999). 
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Figura 11 – Corte em um depósito marinho antigo vegetado na Bacia Hidrográfica do 

Rio Subaúma - BA. 

Foto: Amom Teixeira – 27 de março de 2013 

 

Somados, os depósitos sedimentares quaternários da BHRS recobrem 

uma área de aproximadamente 11 mil hectares (7% da área total da bacia 

hidrográfica). Segundo Brasil (1979), os sedimentos quaternários dessa região 

distribuem-se em duas frações bem distintas, a primeira localizada no interior do 

continente, ocupando as calhas da drenagem atual e a segunda próxima ao litoral 

bordejando a orla atlântica. 

O mapa geológico da Bahia, organizado a partir do RADAM BRASIL 

(BRASIL, 1979; 1983), faz ao menos quatro distinções para esses sedimentos: 

depósitos aluvionares recentes, depósitos flúvio-lagunares, depósitos litorâneos 

recentes e depósitos litorâneos antigos. 

Os depósitos marinhos antigos são caracterizados por cordões arenosos 

pouco desenvolvidos, formados predominantemente por sedimentos arenosos 

inconsolidados, e de idade pleistocênica, sujeitos a ação dos ventos que formam 

campos de dunas (Figura 12). 

Segundo BAHIA (2005), esses depósitos são planos e permeáveis e 

funcionam como grandes áreas de infiltração das precipitações pluviométricas 

alimentando aquíferos quaternários, responsáveis pelo aporte de água doce às terras 
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úmidas que integram o sistema. Na BHRS, estendem-se por uma área de cerca de 1 

hectare, distribuídos paralelamente a praia na zona pré-litorânea. 

A origem dos depósitos marinhos antigos da costa baiana é bastante 

variada, estando associados a ação de antigos leques aluviais, e a depósitos fluviais, 

eólicos ou mesmo marinhos do Pleistoceno. No entanto, a disposição paralela à costa 

sugere que a ação de níveis pretéritos do mar em eventos transgressivos mais 

antigos. Apesar disso atualmente a ação eólica cria sobre essa unidade campos de 

dunas móveis, com bom nível de selecionamento dos sedimentos predominando as 

granulometrias finas a muito finas. 

 

 

Figura 12 – Imagens de satélite da região costeira da Bacia Hidrográfica do Rio 

Subaúma - BA, no município de Entre-Rios onde podem ser vistas dunas. 

Fonte: Google Earth – Imagem de 30 de novembro de 2010 

 

Assim como os depósitos marinhos antigos, os depósitos costeiros 

holocênicos ocorrem paralelos a costa interrompidos apenas pelos sedimentos 

aluvionares e terrenos de manguezais, associados à desembocadura do Subaúma. 

Esses depósitos iniciam-se a partir do oceano e continuam até o encontro com as 

areias pleistocênicas, fazendo uma faixa de aproximadamente 600 metros de largura 

no sentido leste-oeste, que tem na BHRS área de menos de 1 hectare. Seus 

sedimentos são predominantemente arenosos de granulometrias média a grossa 

(granulometria estimada em campo). 
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Ainda que predominem, à superfície, os sedimentos inconsolidados ao 

longo da costa, ocorrendo paralelamente à praia, nas proximidades da foz do rio 

Subaúma existem também arrecifes tabulares formados por arenitos de praia 

fortemente litificados (Figura 13). 

 

 

Figura 13 – Depósitos Marinhos Recentes: sedimentos inconsolidados e arenitos 

litificados próximos a foz do Rio Subaúma - BA. 

Foto: Amom Teixeira – 27 de março de 2013 

 

A litificação desses arenitos ocorre, segundo Brasil (1999), pela ação de 

abundante cimento carbonático, que lhe atribui grande dureza e resistência ao choque 

de ondas, visto que se situam sempre ao nível ou pouco abaixo do nível da preamar 

média. Além dos depósitos marinhos, são encontradas depósitos sedimentos de 

origem aluvionar e fluviolagunar. 

Os depósitos aluvionares possuem idade holocênica, de origem continental 

constituídos, principalmente por frações arenosas de granulometrias e graus de 

selecionamento variados, podendo conter frações de silte, argilas ou mesmo 

cascalhos pouco ou não consolidados (Figura 14). 
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Figura 14 – Depósitos Aluvionares Recentes na Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma - 

BA. 

Foto: Amom Teixeira – 01 de setembro de 2012 

 

“Estes depósitos ocupam as calhas dos rios recentes e em geral são 

transportados como carga de fundo ou depositados nas barras de meandros dos rios 

atuais, ou ainda como depósitos híbridos de deflação nas depressões locais” 

(BRASIL, 1999). Na BHRS, sua distribuição ocorre a cerca de 7 km do litoral entre o 

Grupo Barreiras, o Complexo Rio Real e os depósitos flúvio-lagunares recentes, 

ocupando uma área de cerca de 5,9 mil hectares (3,7% da área da bacia hidrográfica). 

Já os depósitos flúvio-lagunares ocorrem numa área com cerca de 3,2 mil 

hectares (2,1% da área total da bacia hidrográfica), e se estende do litoral até pouco 

mais de 8 km para o interior, em forma de manchas, entre sedimentos de origem 

eólica, fluvial ou resultantes da abrasão do Grupo Barreiras e de antigos cordões 

litorâneos arenosos. Sua origem também é recente (sedimentos holocênicos) e em 

geral são formados por sedimentos inconsolidados, compostos, segundo Martin et al. 

(1980) por areia, silte e argila rica em material orgânica. Na BHRS, a fração argilosa 

desses depósitos permite a formação de lagunas e brejos ligados diretamente ao 

estuário do Rio Subaúma nas depressões do terreno nas proximidades da Praia de 

Subaúma (Figura 17, p. 112). 
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Quadro 10 – Síntese Litológica das Unidades da Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma - BA 

Idade Unidade Formação Litologia Profundidade 
Porosidade 

Primária 

Cenozóico Quaternário 
Depósitos 

Quaternários 

deposição eluvionar, 

eólica, fluvio-lagunar e 

marinha 

areias, siltes argilosos, 

arenitos e argilas 
- >30% 

Cenozóico Terciário Grupo Barreiras Deposição Fluvial 
areias finas a grossas e 

argilas 

Em média 

50 m 
>30% 

Mesozóico Cretáceo Form. Marizal 
deposição por leques 

aluviais e fluviais 

arenitos, conglomerados, 

siltitos, folhelhos e 

calcários 

0 a 30 m 0 a >30% 

Mesozóico Cretáceo 
Form. São 

Sebastião 
deposição fluvial 

arenitos intercalados com 

folhelhos, argilitos e siltitos 

Até 1500 m na 

Bacia do 

Recôncavo 

>30% 

Mesozóico Cretáceo Grupo Ilhas deposição flúvio-deltaica 

intercalação entre arenitos 

finos e sílticos e siltitos e 

folhelhos” 

600 a 1500 m 0 a >30% 

Mesozóico Jurássico Grupo Brotas 

deposição fluvial, 

lacustre e 

retrabalhamento eólico 

folhelhos, lamitos, siltitos, 

arenitos finos a 

conglomeráticos 

Até 440 m 0 a >30% 

Paleoproterozóico Rhyaciano Comp. Rio Real 
embasamento cristalino 

metamorfizado 

ortognaisses e granitóides 

associados 
- 0 a 15% 

Mesoarqueano - Comp. Stª Luz 
embasamento cristalino 

metamorfizado 

ortognaisses, migmatitos, 

metagabros, anfibolitos e 

rochas metaultramáficas. 

- 0 a 15% 
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4.3 Geomorfologia 

“O entendimento do relevo e de sua dinâmica passa obrigatoriamente pela 

compreensão do funcionamento e da interrelação entre os demais componentes 

naturais (águas, solos, subsolo, clima e cobertura vegetal)” (ROSS, 1992, p.17). 

Nesse contexto, os atributos do relevo são tanto produto da interação entre processos 

exógenos e endógenos terrestres (PENCK, 1953 apud ROSS, ibidem), quanto 

modificador dos atributos dos demais elementos dos sistemas em que o relevo se 

insere. 

Como parte dos sistemas de escoamento de água da BH, o relevo interage 

com a água precipitada e com os demais elementos do sistema (litologia, solos, clima, 

vegetação, usos da terra, etc), influenciando a velocidade do escoamento superficial, 

o potencial de infiltração do manto de alteração e o potencial erosivo das chuvas, e 

portanto a quantidade e os atributos químicos de água disponível para exploração 

biológica. 

Desembocando direto no mar, a BHRS tem altitudes variando entre 

mínimas de 0 metros próximas a desembocadura e máximas acima dos 500 metros 

no divisor de água oeste (Mapa 12). As altitudes predominantes são abaixo dos 200 

metros, que ocupam a maior parte do baixo e médio curso do rio Subaúma. As partes 

mais altas são marcadas por falhas e fraturas indicam a transição entre o médio e o 

alto curso e guiam a formação de vales encaixados na área da BHRS, onde há maior 

controle estrutural na disposição dos rios (Mapa 11). 
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Mapa 11 – Influência da estrutura geológica na formação da rede hidrográfica da Bacia 

Hidrográfica do Rio Subaúma - BA. 

 

Morfologicamente, a BHRS é dominada por extensas áreas com superfícies 

sub-horizontais, resultado do preenchimento por sedimentos fanerozóicos da fase pós 

rifte. No baixo curso do rio Subaúma, essas áreas se apresentam em planícies de 

declividades suaves, interrompidas apenas pelas dunas litorâneas e por colinas 

resultantes do manto de alteração do Complexo Rio Real. O médio e alto curso são 

dominados por relevos com baixas declividades nos topos, recortados por 

declividades mais acentuados nas encostas, resultantes da dissecação recente do 

Grupo Barreiras (Mapas 12 e 13). 
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Mapa 12 – Mapa de elevação da Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma - BA. 
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Mapa 13 – Classes de declividade da Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma - BA. 
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Embora predominem declividades baixas (5%) em toda área de estudo, é 

possível encontrar declividades mas acentuadas nas bordas dos tabuleiros e nas 

encostas dos morros e nos vales fluviais, formadas a partir da dissecação dos pacotes 

sedimentares fanerozóicos e do complexo Rio Real.  

A BHRS está inserida em três grandes macro-compartimentos 

geomorfológicos: Tabuleiros, Mares de Morro e a Planície costeira, predominando, em 

extensão, as áreas de tabuleiros. A partir das características litológicas, explicitadas 

no subitem 4.2 e dos principais atributos do relevo obtidos a partir de mapas do 

Ministério do Meio Ambiente, do Serviço Geológico do Brasil e derivados das imagens 

ASTER e SRTM, o trabalho opta pela compartimentação do relevo da BHRS em 

quatro grandes unidades: Regiões Quaternárias de Acumulação, Mares de Morros, 

Tabuleiros e Formas de Dissecação que doravante embasarão a divisão dos sistemas 

da BHRS. 

O Mapa 14 e o Quadro 11 (p. 118) apresentam sínteses geomorfológicas 

da BHRS, que em seguida é apresentada e detalhada. 

 

 



107 
 

 
 

 

Mapa 14 – Unidades Geomorfológicas da Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma - BA. 
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4.3.1 Unidades Geomorfológicas associadas à Acumulação Quaternária 

As regiões de acumulação quaternárias reúnem a Planície Costeira, os 

Campos de Dunas, a Planície Flúvio-Lagunar, Flúvio-Marinha e Aluvial. 

Correspondem, em geral, a áreas de relevos pouco movimentados, com superfícies 

sub-horizontais, declividades predominantes inferiores a 10% (à exceção da faixa 

estreita dos campos de dunas) e tem sua origem associada a processos onde 

interagiram a deposição e o retrabalhamento marinho, fluvial, lagunar e eólico dos 

sedimentos entre o Pleistoceno Superior e o Holoceno. 

As unidades geomorfológicas distribuem-se pela faixa litorânea e estende-

se continente adentro, seguindo os vales dos rios até cerca de 20km, a partir da linha 

de costa. A constituição dessas unidades é, principalmente de sedimentos 

acumulados nos vales da bacia durante o Quaternário, com granulometria 

principalmente arenosa, embora ocorram também argilas e siltes, especialmente nas 

áreas de deposição fluvial e flúvio-lagunar. 

 

 Planície Costeira 

A planície costeira da BHRS ocupa uma área estreita, com cerca de mil 

metros de largura, na borda leste da bacia, a partir da sua foz. Sua localização se 

sobrepõe à Unidade Geológica Depósitos Marinhos Recentes, descrita anteriormente, 

sendo formada principalmente, a partir da deposição de sedimentos arenosos de 

idade Quaternário-Holocênica nas partes mais baixas do relevo. A deposição destes 

sedimentos levou a formação de terraços marinhos com disposição quase paralela à 

praia interrompidos apenas pela desembocadura do rio Subaúma e pelos arenitos de 

praia (Figura 15). 

Os dados obtidos em campo permitiram estabelecer disposição dos 

sedimentos desta unidade em uma superfície quase horizontal, com declividades 

medidas em campo entre 9 e 18% na face de praia e, entre 0 e 9% na faixa de pós-

praia. 

As declividades obtidas em campo para a face de praia são corroboradas 

por trabalhos como o de Sul (2005) que encontrou para a praia de Subaúma 

declividade média de 10%, em julho de 2004 e de Silva et al. (2012; 2013), que 

classificaram as praias do litoral norte da Bahia, de acordo com graus de atratividade 
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e atribuíram o valor 2 (entre 9 e 18%) para o índice de declividade da praia de 

Subaúma. 

Ressalta-se que a face de praia é uma das áreas mais dinâmicas da BHRS, 

com tendência a instabilidade e a variações sazonais de declividade devido a ação 

dos processos meteorológicos e oceanográficos que continuamente engordam ou 

erodem a praia. 

 

 

Figura 15 – Planície costeira na foz do Rio Subaúma - BA. 

Foto: Amom Teixeira – 27 de março de 2013 

 

Quanto ao escoamento, o relevo pouco movimentado, com baixa amplitude 

topográfica e baixas declividades, aliado às características dos sedimentos, pouco 

consolidados, de granulometrias arenosas faz com que predomine nesse ambiente a 

infiltração em detrimento do escoamento superficial da chuva, diminuindo seu 

potencial erosivo. 

Há também o predomínio de morfogênese e, os principais solos formados 

são em geral de matriz quartzarênica (Neossolos e Espodossolos), em geral, pouco 

desenvolvidos. Baseados na tendência a forte instabilidade, os sub-ambientes desta 

unidade são em sua maior parte protegidos pelo Código Florestal – restingas e 

terrenos de marinha (BRASIL, 1979). 
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 Campos de Dunas  

Os campos de dunas são formados por sedimentos pleistocênicos, 

principalmente quartzosos, remobilizados pela ação eólica no Holocêno (Figura 16). 

Sua origem na BHRS ocorre a partir dos sedimentos da unidade geológica Depósitos 

Marinhos Antigos, ocupando uma área com cerca de 1km de largura e inicia-se a partir 

da margem norte do curso de água principal e se estende até o divisor topográfico da 

Bacia Hidrográfica. 

 

 

Figura 16 – No segundo plano, extração de areia em duna com vegetação pioneira na 

Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma - BA. 

Foto: Amom Teixeira – 27 de março de 2013 

 

O relevo dessas dunas, fortemente influenciado pela ação eólica, é mais 

movimentado que a planície costeira, podendo apresentar declividades que variam 

entre os 5 e 60% e topos com amplitudes entre 5 e 40 metros (BRASIL, 2007). Há a 

preponderância da morfogênese e, os solos formados tem matriz quartzarenica, com 

grãos bem selecionados (principalmente Neossolos) e granulometria fina a muito fina. 

Estes solos são, em geral, pouco desenvolvidos e estão sujeitos a erosão eólica e 

pluvial em decorrência das altas declividades e da natureza pouco coesa dos 

sedimentos que os formam. Para evitar os riscos associados a erosão destes 
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ambientes, as dunas são consideradas Áreas de Preservação Permanente (APP), 

sendo sua vegetação de fixação protegida pelo Código Florestal (BRASIL, 1979). 

 

 Planícies Flúvio-Marinha e Aluvionar 

As planícies flúvio-marinha e aluvial são um conjunto de formas 

quaternárias quase planas, formadas pela deposição de sedimentos, 

predominantemente arenosos, nos vales do rio Subaúma e de seus afluentes. 

Há uma importante distinção na formação dessas planícies: enquanto a 

Planície Flúvio-Marinha reúne um conjunto de pacotes sedimentares formados pela 

interação complexa entre processos fluviais, lacustres e marinhos durante os 

episódios transgressivos do Quaternário (Pleistoceno Superior e Holocêno), a Planície 

Aluvionar tem sua origem ligada a depleção dos tabuleiros e deposição dos 

sedimentos resultantes, pelo rio Subaúma ao longo da calha formada nas últimas 

transgressões marinhas. 

Sua distribuição ocorre desde o litoral e se estende continente adentro até 

o sopé do Grupo Barreiras (Planicie Flúvio-Marinha) e além dele, podendo chegar 

nesta bacia até cerca de 20 km de distância do oceano (Planície Aluvionar), seguindo 

as calhas do Rio Subaúma e de seus tributários. Suas formas são pouco 

movimentadas e suas declividades são bastante baixas, em geral menores que 2% 

na planície Flúvio-Marinha e entre 0 e 5% na Planície Aluvionar (BRASIL, 2007).  Seus 

sedimentos possuem via de regra porosidades primárias altas (>30%) (BRASIL, 

ibiden), especialmente nos depósitos areníticos, apresentando tendência à infiltração, 

em detrimento do escoamento superficial na planície aluvionar.  

Já na planície flúvio-marinha as baixas declividades aliadas a interface com 

o mar e a atributos deposicionais variados dos sedimentos (camadas areníticas 

intercaladas com camadas argilosas, depósitos argilosos e argilo-areniticos, 

resultantes da deposição flúvio-lagunar, colmatação dos sedimentos resultante de 

paleolagunas), tornam essa uma unidade mal drenada e por vezes sujeita a ação das 

marés. 

Como resultados das condições oceanográficas, litológicas e 

geomorfológicas da planície flúvio-marinha, são comuns as formações de terrenos 

prolongadamente inundáveis que dão suporte aos ambientes de manguezais, brejos 
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e lagunas (Figura 17) e a solos hidromórficos, associados a esses ambientes e a foz 

do rio Subaúma. 

 

 

Figura 17 – No primeiro plano, brejo formado sobre depósito flúvio-lagunar na Bacia 

Hidrográfica do Rio Subaúma - BA. 

Foto: Amom Teixeira – 26 de junho de 2013 

 

As planícies aluvionar e fluvio-marinha possuem tendência a morfogênese. 

Os solos formados na planície flúvio-marinha não raramente são hidromórficos e com 

altos teores de matéria orgânica, em decorrência dos períodos prolongados de 

alagamento, os solos formados na planície aluvial dependerão da sua posição no 

relevo, na BHRS são comuns nessa área do relevo Gleissolos, Neossolos e 

Espodossolos. 

 

4.3.2 Domínio das Colinas Amplas e Suaves 

Essa unidade morfoescultural é formado a partir do manto de alteração das 

rochas do Complexo Rio Real e da degradação dos tabuleiros do Grupo Barreiras, 

expondo a Formação São Sebastião ao longo dos vales fluviais no médio e baixo 

curso da bacia hidrográfica (Figura 18). 

Suas formas apresentam-se como colinas pouco dissecadas com topos 

arredondados e alturas entre 20 e 50 metros. Há o predomínio de declividades entre 
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5 e 18% e vertentes policonvexas, formadas pela expressiva sedimentação de 

colúvios e alúvios no fundo de seus vales (BRASIL, 2007). 

 

 

Figura 18 – Da esquerda para direita: colinas amplas e suaves formadas pela 

dissecação de pacotes sedimentares da Formação São Sebastião e colinas formadas 

a partir da erosão do complexo Rio Real (Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma - BA). 

Foto: Amom Teixeira – 26 de junho de 2013 

 

Sua ocorrência se dá bordejando os vales de rios do baixo e médio curso 

do Rio Subaúma. Nessa área há o equilíbrio entre os processos de pedogênese e 

morfogênese. Os principais solos formados são Neossolos, Espodossolos e 

Argissolos, associados aos diferentes substratos geológicos do baixo e médio curso 

da BHRS. 

 

4.3.3 Unidades Geomorfológicas Associadas a Tabuleiros 

Os Tabuleiros são a unidade geomorfológica mais extensa da BHRS, 

sendo representada, segundo Brasil (1979, 1999), por extensos terrenos tabulares em 

grande parte dissecados com topos pouco acima do nível do mar. No Brasil, os 

tabuleiros costeiros aparecem do Amapá até o Rio de Janeiro, sendo no entanto, bem 

típicas do litoral nordestino (EMBRAPA, 1994). Predominam no médio e alto curso da 

bacia, sendo constituídos principalmente por sedimentos do Grupo Barreiras e pela 

exumação das rochas sedimentares (sobretudo arenitos, folhelhos, siltitos e argilitos) 

das formações São Sebastião e Marizal nos tabuleiros dissecados e do Grupo Ilhas 

nos vales encaixados. 
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O relevo se apresenta retalhado em interflúvios pequenos, de modo geral 

convexizados, com ocorrência de residuais de topo tabular quase sempre limitados 

por ressaltos ou pequenas escarpas, encostas principalmente côncavo-convexas 

(BRASIL, 1979; 1983). Com base em sua forma e grau evolutivo na paisagem são 

classificadas na BHRS três Unidades Geomorfológicas associadas aos tabuleiros: Os 

Tabuleiros, os Tabuleiros Dissecados e os Vales Encaixados. 

Essas unidades localizadas desde os terrenos mais altos constituem-se 

nas áreas fontes de sedimentos até as terras mais baixas. Os sedimentos são 

carreados por processos de escoamento superficial, predominantemente difusos no 

topo dos tabuleiros, difusos e concentrados nas encostas e nas áreas mais 

dissecadas do relevo, alcançando os rios que drenam a bacia que os levam até os 

ambientes costeiros. 

 

 Tabuleiros 

Os tabuleiros (Figura 19) são formas de relevo suavemente dissecadas, 

com topos planos e alongados e vertentes retilíneas resultantes de dissecação fluvial 

recente (CPRM, 2010). A superfície dos topos, geralmente é plana ou ligeiramente 

ondulada (EMBRAPA, 1994), os gradientes são suaves e as declividades raramente 

passam dos 5%, embora as vertentes possam ter gradientes entre 15 e 50%. Os topos 

têm amplitudes entre 20 e 50 metros (CPRM, 2010), nestes os baixos gradientes 

topográficos e os mantos de alteração, bastante desenvolvidos, favorecem a 

agricultura mecanizada. 

Dada sua distribuição, ocorrem, na BHRS em altitudes que variam entre 

menos de 100 a mais de 300 metros, desde o baixo curso até os trechos mais altos 

da bacia, no alto curso, formados a partir de sedimentos das duas principais unidades 

geológicas da bacia: o Grupo Barreiras e a Formação Marizal. 
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Figura 19 – Ao fundo topo de tabuleiro reflorestado com eucalipto, nas vertentes 

fragmentos da mata nativa na Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma - BA. 

Foto: Amom Teixeira – 26 de junho de 2013 

  

Os solos formados sobre os tabuleiros possuem texturas que variam entre 

argilo-arenosos a arenosos, com granulometrias variadas, mas morfologicamente 

uniformes. Possuem poucos impedimentos físicos para a agricultura, embora sejam 

registradas na literatura casos de camadas coesas (VIEIRA et al., 2002), mas dado a 

natureza de seu material sedimentar tendem a ter baixa fertilidade natural. 

Segundo a EMBRAPA (1994) e a CPRM (2010), a sensibilidade a erosão 

destes tabuleiros é baixa a moderada e há predomínio da pedogênese sobre a 

morfogênese. A baixa sensibilidade a erosão ocorre, especialmente, por conta do 

nível do lençol freático, dos atributos do manto de alteração e dos sedimentos que 

favorecem a infiltração das precipitações em detrimento do escoamento superficial. 

Apesar disso, técnicas agrícolas inadequadas associadas a climas úmidos, à natureza 

sedimentar dos terrenos, ao grau de coesão dos solos e às altas declividades das 

bordas dos tabuleiros podem provocar erosão regressiva. 

Segundo BAHIA (2003), ao dissertar sobre a Formação São Sebastião e 

Grupo Barreiras no litoral norte da Bahia, o equilíbrio deste sistema está diretamente 

relacionado a manutenção das taxas de erosão sobre essas unidades, tendo a 

vegetação desempenhado um papel vital na manutenção desse equilíbrio. Além disso, 
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cuidados são necessários para evitar que processos erosivos laminares se 

estabeleçam nos solos desses sistemas, caso sejam constantemente mecanizados 

ou pisoteados pelo gado (CPRM, 2010). 

É importante ressaltar que as bordas dos tabuleiros são protegidas – em 

uma faixa nunca inferior a 100 metros – pela Resolução CONAMA, nº. 303 de 20 de 

março de 2002 (BRASIL, 2002) e pelo Código Florestal (BRASIL, 1965). 

 

 Tabuleiros Dissecados 

Os tabuleiros dissecados correspondem a relevos de degradação das 

rochas sedimentares, com formas dissecadas por uma rede de canais com densidade 

de drenagem mais alta que as demais partes da bacia.  Apresentam relevo 

movimentado de colinas com topos tabulares ou alongados e vertentes retilíneas e 

declivosas nos vales encaixados em forma de “U”, resultantes da dissecação fluvial 

recente que condicionaram os processos morfogenéticos nestas formas de relevo 

(Figura 20). 

Nesse relevo, predominam os processos de pedogênese formando em 

geral solos espessos e bem drenados. O tipo de solo depende principalmente do 

material de origem: materiais mais argilosos tenderão a formar Argissolos e materiais 

pobres tenderão a formação de Latossolos bastante profundos. 
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Figura 20 – Área de tabuleiros dissecados no alto curso da Bacia Hidrográfica do Rio 

Subaúma - BA. 

Foto: Amom Teixeira – 26 de junho de 2013 

Tal como nos Tabuleiros as vertentes podem ter declividades entre 15 e 

50% e os topos planos declividades de 0 a 5%. A maior incidência de vertentes com 

relevo de gradiente mais acentuado tende a acelerar e concentrar o escoamento 

superficial que carreiam os sedimentos pouco consolidados da formação São 

Sebastião e Grupo Barreiras provocando processos erosivos laminar e linear e 

desencadeando voçorocas nas áreas desse domínio. 

 

 Vales Encaixados 

Os vales encaixados são uma forma de relevo de degradação que ocorre 

predominantemente em rochas sedimentares embora também possa ser verificada 

em áreas de rochas do embasamento cristalino (CPRM, 2010). Na BHRS, encontram-

se principalmente no alto e médio curso, pela denudação do Grupo Barreiras, pelo 

escoamento das precipitações, tanto de forma difusa como concentrada, exumando 

camadas sedimentares mais antigas e profundas tais como os grupos Ilhas e Brotas. 

Os relevos são em geral mais acidentados, constituídos de vertentes 

predominantemente retilíneas a côncavas, fortemente sulcadas, declivosas, com 

sedimentação de colúvios e depósitos de talus (CPRM, 2010) formadas por um 

sistema de drenagem principal responsável por uma incisão vertical nos tabuleiros, 

formando vales. A amplitude dos topos dos vales encaixados podem passar dos 100 
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metros e as declividades variam em função de sua posição no relevo, podendo estar 

entre 0 e 60%, ocorrendo vertentes muito declivosas que ultrapassam os 100% 

(CPRM, 2010) (Mapas 12 e 13, pp.104 e 105). 

Os solos formados nesse sistema são em geral bastante rasos e altamente 

susceptíveis à erosão. A erosão pode ser acelerada pelo desmatamento e por formas 

de uso inadequadas que desconsiderem os processos dominantes. Tal relação é 

corroborada por diversos trabalhos que fazem a ligação entre o desmatamento e 

aceleração do processo de erosão no sistema deste relevo (MEDINA et al., 2000; 

DANTAS et al., 2002; VALE JUNIOR et al., 2009; OLIVEIRA et al., 2011) 

Via de regra, há nos vales encaixados o franco predomínio de processos 

de morfogênese e atuação frequente de processos de erosão laminar e movimentos 

de massa bem como a geração de depósitos de talus e coluvios nas vertentes baixas 

(CPRM, 2010). Assim como, as escarpas e os rebordos erosivos, os vales encaixados 

apresentam quebras de relevo abruptas em contraste com o relevo plano adjacente. 

Em geral, essas formas de relevo indicam uma retomada erosiva recente em processo 

de reajuste ao nível de base regional (CPRM, ibidem). 

 

Quadro 11 – Síntese Geomorfológica das Unidades da Bacia Hidrográfica do Rio 

Subaúma - BA 

Unidade Declividade 
Amplitude 

dos Topos 
Estabilidade 

Planície Costeira 0 a 5° (até 10º na face de praia) 0 m Morfogênese 

Campos de Dunas 3 a 30° 5 a 40 m Morfogênese 

Planície Flúvio-Marinha 1° 0 m Morfogênese 

Planície Aluvionar 0 a 3° 0 m Morfogênese 

Colinas Amplas e Suaves 3 a 10° 20 a 50 m Equilíbrio 

Tabuleiros 3° (10 a 25° nas vertentes) 20 a 50 m Pedogênese 

Tabuleiros Dissecados 3° (10 a 25° nas vertentes) 20 a 50 m Pedogênese 

Vales Encaixados 0 a 30° (vertentes podem passar de 45°) 100 m Morfogênese 
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4.4 Sinopse Climática 

De acordo com os dados obtidos junto a Agência Nacional de Águas pela 

sua ferramenta online Hidroweb, as precipitações na área são mais elevadas no litoral 

e diminuem, de modo geral, no sentido leste-oeste, desde os 1800 milímetros nas 

áreas litorâneas sujeitas a influência da conjugação de vários sistemas produtores do 

clima, até menos de 900 milímetros no extremo oeste da bacia (Mapas 13 e 14). O 

clima da região da BHRS varia de úmido a sub-úmido (BAHIA, 2013), mas com 

características de climas semiáridos próximos a nascente do rio Subaúma (BNB, 

2013). 

No que diz respeito à dinâmica da circulação atmosférica a região é dominada, 

durante todo o ano, pelo Anticiclone Semifixo do Atlântico Sul que penetra continente 

adentro com o predomínio de ventos alísios semipermanentes, com direção leste e 

sudeste, dando origem a massas de ar marítimas quente e úmidas e tem como 

resultado a ocorrência de tempo bom quase todo ano (BRASIL, 1979; 1983). 

Na área da BHRS, ocorrem também as ondas de Leste – correntes 

perturbadas – responsáveis pela ocorrência de instabilidade com chuvas no litoral 

mais frequentes no outono/inverno e mais esparsas na primavera/verão e Linhas de 

Instabilidade Tropicais, calhas em dorsais de alta pressão que ocorrem geralmente no 

outono/inverno, porém com mais frequência no verão, provocando chuvas no litoral 

podendo as vezes interiorizar (BRASIL, 1979). 

O relevo com gradiente em sua maior parte suave, a inexistência de 

barreiras orográficas significativas e a disposição predominantemente longitudinal da 

área da bacia faz com que haja diminuição das precipitações no sentido litoral-interior 

(sudoeste-nordeste) (Mapas 15 e 16). 

Nesta bacia, a distribuição espacial das precipitações encontra-se ligada 

principalmente à distância da área geradora, a continentalidade que fazem com que 

ocorra a diminuição das precipitações na medida da interiorização, e da orientação da 

bacia em relação aos ventos alísios (aproximadamente em um ângulo de 45º) que 

causam um pequeno desvio na orientação das isoietas mais em direção a noroeste. 

A análise das isoietas e da interpolação dos dados de precipitação anual e 

trimestral foi capaz de demonstrar que apenas o alto do Aporá, que faz parte da divisa 

norte da Bacia Hidrográfica exerce alguma influência na direção das isolinhas de 

precipitação (Mapa 15). 
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A tendência a semiaridez no limite oeste é ligada a atuação de um 

segmento do anticiclone semifixo do Atlântico: os alísios de sudeste, entretanto, 

ocorrem frequentes penetrações de sistemas de correntes perturbadas que trazem 

instabilidade para área e consequentemente chuvas (NIMER, 1964; BRASIL, 1983). 

A temperatura média da bacia fica por volta de 24º C, com pequenas 

variações espaciais – inferiores a 1º C – em decorrência da disposição leste- oeste da 

bacia, e portanto, com pouca variação latitudinal (Mapa 17). Já as variações sazonais 

de temperatura são um pouco maiores com médias mensais mínimas no mês de 

agosto por volta de 21º C, e máximas em fevereiro com valores próximos a 26º C. 

A média da temperatura mensal do mês mais frio fica por volta de 21 a 

22ºC, se situando dentro dos limites de climas megatérmicos (Tropical), segundo a 

classificação climática de Kopper. A variação espacial de precipitações médias e 

mínimas permite a distinção de dois subtipos: Af e As (Mapa 15). 

O clima Tropical Úmido (Af), caracterizado por inexistência de uma estação 

seca bem definida e precipitação acima de 60mm, anuais mesmo no mês mais seco, 

ocupa principalmente o baixo curso da BHRS e parte do médio curso.  O clima tropical 

com Verão Seco (As), ocorre no médio e alto curso da bacia e se caracteriza pelas 

altas temperaturas e pelo verão seco com pelo menos um mês do ano com 

precipitação inferior a 60mm. 
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Mapa 15 – Classificação Climática de Koepen e Isoietas para a Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma - BA. 
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Mapa 16 – Totais Pluviométricos anuais para municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma - BA. 
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Mapa 17 – Médias mensais de temperatura para municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma - BA. 
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4.5 Solos 

A principal classe de solos da área são os Argissolos Vermelho-Amarelos 

Distróficos, que recobre praticamente todo médio curso e grandes áreas do alto e 

baixo curso da BH. Ademais, outras classes de solos aparecem nos três setores da 

bacia, evidenciando-se grandes áreas de Neossolos (em geral, Quartzarenicos), 

Latossolos (Amarelo distróficos e Vermelho-amarelo distróficos) e Espossosolos 

(Hidromórficos Ferrilúvicos) (Mapa 18, Quadro 12 e Figura 21). 

Os Neossolos Quarzarênicos, aparecem no baixo curso, resultado do 

output de sistemas deposicionais recentes, e no alto curso, formado a partir de 

depósitos quartzosos fanerozóicos. Manchas de Esposossolos Hidromórficos 

aparecem no médio curso, acompanhando o vale fluvial do rio Subaúma e no baixo 

curso formado a partir da evolução dos Neossolos dessa área. 

Os Latossolos, embora apareçam em diversas áreas da BHRS em mosaico 

com áreas de Neossolos, Espodossolos e Argissolos, são mais expressivos no alto 

curso, formados da dissecação dos tabuleiros. 

A seguir, uma descrição mais detalhada acerca dos solos da bacia baseada 

nos levantamentos realizados pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo Serviço 

Geológico do Brasil, e nos levantamentos sistemáticos dos solos da BHRS realizados 

entre 2012 e 2013.  
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Mapa 18 – Classes de solo da Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma - BA. 
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Quadro 12 – Caracterização Morfológica dos solos a Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma - BA segundo observações em campo 

Perfil Tipo de Solo Coordenadas 

Geográficas 

Altitu-

de (m) 

Geologia Profundi- 

Dade (cm) 

Horizonte 

Diagnóstico 

Textura Estrutura Consistência 

Seco Úmido Molhado 

P1 Neossolo 

Quartzarênico 

11º49’37,740” S 

38º21’30,480” W 

197 Formação 

Marizal 

>300 A/C Arenosa Sem estrutura Solta Solta Não plástica ou 

pegajosa 

P2 Latossolo 

Amarelo 

11º41’38,826” S 

38º23’21,816” W 

231 Grupo 
Barreiras 

>150 Bw Arenosa e 

argilosa 

Blocos fracamente 

desenvolvidos 

Macia Friável Plástica e 

ligeiramente 

pegajosa 

P3 Latossolo 

Vermelho 

11º54’45,420” S 

38º25’51,642” W 

212 Grupo 

Barreiras 

>150 Bw Arenosa e 

argilosa 

Granular com 

raros blocos 

fracamente 

desenvolvidos 

Macia Muito 

friável 

Ligeiramente 

plástica e 

ligeiramente 

pegajosa. 

P4 Argissolo 

vermelho 

amarelo 

12º07’07,104” S 

37º56’05,220” W 

51 Grupo 
Barreiras 

>150 Bt Argilosa Blocos pequenos Ligeiram

ente 

dura 

Friável Plástica e 

ligeiramente 

pegajosa 

P5 Argissolo 

vermelho 

amarelo 

12º06’54,072” S 

37º59’32,550” W 

123 Grupo 

Barreiras 

110 Bt Argissolo Blocos pequenos 

a médios 

Ligeira-

mente 

dura 

Friável Plástica e 

ligeiramente 

pegajosa 

P6 Espodossolo 

hidromórfico 

12º00’49,944” S 

37°59'13,634"W 

82 Formação São 

Sebastião 

>200 Bhs Arenosa Sem estrutura solta Solta Não plástica ou 

pegajosa 

Perfil Fertilidade 

aparente 

Concreção Declividade Rochosidade Relevo Pedregosidade Cimenta- 

ção 

Mosqueado Uso da Terra 

P1 Baixa Não 2º Não Plano Não Não Não Extração de areia 

P2 Baixa Não 2° Não Plano Não Não Não Eucaliptocultura 

P3 Baixa Não 2º Não Plano Não Não Não Pastagens 

P4 Média Sim 30º Sim Terço médio Sim Não Não Pastagens 

P5 Média Sim 2º Não Plano Não Não Sim Pastagens 

P6 Baixa Não 7º Não Plano Não Não Não Eucaliptocultura/areal 
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Figura 21 – Localização dos pontos de coleta de solo e imagens de perfis de solos 

podendo ser observados perfis de Latossolos (“a” e “c”), Argissolos (“b”, “g” e “h”), 

Neossolos (“d” e “e”) e Espodossolo (“f”) (Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma - BA). 

Fotos: Amom Teixeira – setembro de 2012 a junho de 2013 

  

 Argissolos 

Ocupando uma área com cerca de 107 mil hectares (quase 70% da área), 

os Argissolos Vermelho-amarelos são os solos mais frequentes da BHRS. São 

marcados pela presença do horizonte B textural, pela baixa saturação por bases e 

pelas argilas com atividade baixa a alta (EMBRAPA, 2006), que lhe garantem 

consistência ligeiramente dura quando secos e ligeiramente pegajosa e plástica, 

quando molhado. 
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Na BHRS, esta classe de solos deriva de coberturas fanerozóicas (grupos 

Barreiras e Ilhas e formações Marizal e São Sebastião), tendo sua formação 

associada as litologias desta área e ao relevo (Tabuleiros e dissecações destes). 

Sua sequência de horizontes mais comum é A, Bt e C (BRASIL, 1979). Na 

região da BHRS, a configuração mais frequente é um horizonte A com texturas que 

variam entre arenosas a argilosas, sobre um horizonte Bt com texturas mais argilosas 

(média a muito argilosa) que o A e, em seguida o horizonte C, representado por 

pacotes sedimentares não cimentados ou cimentados com texturas arenosas a 

conglomeráticas (Figura 22). 

 

 

Figura 22 – Argissolos no médio curso da Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma - BA 

em cortes a beira da rodovia. 

Fotos: Amom Teixeira – 26 de junho de 2013 

 

As condições climáticas locais favorecem o intemperismo do material de 

origem, já dominantemente pobre, formando Argissolos quimicamente pobres, 

marcados pela baixa saturação por bases (distróficos). 

As condições químicas do solo atuam como limitantes aos usos e 

aumentam a necessidade de insumos agrícolas para a maior parte dos cultivos. Já as 

condições físicas são boas, em decorrência do material de origem sedimentar, poroso 
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e fracamente cimentado aliado a boa drenagem do relevo, condições que tendem a 

formar de solos geralmente profundos (profundidades medidas superiores a 1,5 

metros) e, embora possam apresentar rochosidade ou concreções, essas ocorrem de 

forma esporádica na BHRS. 

As condições dos Argissolos dessa área, de porosidade primária alta 

(>30%) (BRASIL, 1979), aliadas ao relevo tabular de baixas declividades e à 

constituição geológica porosa, privilegiam a infiltração em detrimento do escoamento 

superficial. Isso terá importantes implicações no trânsito e acúmulo de água nos 

reservatórios, possibilitando o surgimento de grandes aquíferos. Esse efeito, no 

entanto, tende a ser compensado nas encostas de declividades mais acentuadas que 

permitem um maior equilíbrio na relação escoamento superficial-infiltração. 

Por outro lado, as características físico-químicas destes solos aliadas a 

práticas inadequadas de manejo e à impermeabilização promovida pela mecanização 

da agricultura e pelo pisoteio do gado nas pastagens podem acelerar, mesmo nos 

topos, a perda de argila do horizonte A, fragilizando esse horizonte frente a erosão 

laminar, especialmente nos locais onde há a concentração das águas pluviais (Figura 

23). 

 

 

Figura 23 – Erosão em vertentes em áreas de desmatamento no médio curso da Bacia 

Hidrográfica do Rio Subaúma - BA. 

Foto: Amom Teixeira – 01 de setembro de 2012 
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 Neossolos 

Embora possam ser encontrados, Neossolos Litólicos e Flúvicos, com 

extensões insuficientes para serem mapeado na escala deste trabalho, predominam 

na bacia os Neossolos Quartzarênicos, que ocupam grandes extensões (totalizando 

20.199 hectares, 13% da área total) contínuas nos trechos alto e baixo. 

Na BHRS, estes solos tem duas origens principais: no alto curso a 

formação está ligada à decomposição de pacotes sedimentares da Formação Marizal 

(areias, arenitos e conglomerados), depositados por leques aluviais e fluviais no 

Fanerozóico e, no baixo curso são originados a partir de sedimentos arenosos 

acumulados pela deposição eluvionar, flúvio-lagunar, eólica e marinha, a partir das 

últimas transgressões marinhas Quaternárias (Figura 24). 

 

 

Figura 24 – Perfis de Neossolos Quarzarênicos no alto curso (a) e baixo curso (b) da 

Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma - BA. 

Foto: Amom Teixeira – 26 de junho de 2013 

 

Conquanto ocorram de forma mais extensiva no baixo e no alto curso, 

foram encontradas ocorrências de pequenas extensões destes solos em praticamente 

toda BH, associados em mosaico a outros solos dominantes, notadamente os 

Espodossolos. 
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Os Neossolos são solos jovens, formados recentemente ou sob a ação de 

condições geológicas, geomorfológicas, climáticas e biológicas que retardam o 

processo de pedogênese e privilegiam os processos de morfogênese. Sua principal 

característica é a ausência de um horizonte B definido, sendo o horizonte A seguido 

dos horizontes C ou R (EMBRAPA, 2006). 

Quanto aos Neossolos quartzarênicos, a configuração de horizontes mais 

comum é a A-C, sem contato lítico até os 50 cm de profundidade. Se distinguem dos 

demais Neossolos pela textura arenosa ou arenosa-franca em todos os horizontes até 

no mínimo a profundidade de 150 cm a partir da superfície do solo ou até o contato 

lítico (EMBRAPA, ibidem). 

São essencialmente quartzosos e pobres em minerais primários alteráveis 

(EMBRAPA, ibidem). Na BHRS, possuem estrutura granular de diversas 

granulometrias e graus de selecionamento, características ligadas ao material de 

origem e ao agente selecionador, e consistências soltas quando secos ou úmidos e 

ausência de pegajosidade ou plasticidade, quando molhados. 

Embora sejam solos com potencial de uso restrito pela pobreza química, 

sua utilização (Figura 25), dependente de insumos agrícolas, ocorre em larga escala 

na BHRS, em decorrência da ausência de impedimentos físicos a agropecuária 

(profundidade elevada, consistências adequadas, ausência de concreção, 

pedregosidade ou cimentação, etc) e ao setor florestal. 

Com exceção das áreas de dunas, na maior parte da bacia a profundidade, 

estrutura e as características de consistência e porosidade elevada destes solos 

fazem com que prevaleça a infiltração em prejuízo do escoamento superficial. Apesar 

disso, estas mesmas características tornam estes solos especialmente susceptíveis a 

erosão especialmente laminar, em decorrência da baixa densidade de cobertura 

vegetal e do baixo nível de agregação das partículas superficiais do solo. 
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Figura 25 – Plantio de eucaliptos em áreas de Neossolos Quartzarênicos no alto curso 

da Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma - BA. 

Foto: Amom Teixeira – 19 de março de 2013 

 

 Latossolos 

Os Latossolos são a segunda classe de solo mais frequente na bacia, 

ocupando 22 mil hectares, cerca de 14% da área. Sua ocorrência é concentrada 

principalmente nos trechos de maior altitude, sobretudo nos municípios de Inhambupe 

e Alagoinhas, em geral associados aos topos dos Tabuleiros (Grupo Barreiras) desta 

área. 

Os Latossolos são solos minerais com horizonte diagnóstico B latossólico, 

imediatamente abaixo de qualquer um dos tipos de horizonte diagnóstico superficial, 

exceto hístico (EMBRAPA, 2006). Esta classe abriga solos ácidos e não 

hidromórficos, caracterizados sobretudo pelo estágio avançado de intemperização e 

pela constituição predominante de sesquióxidos, minerais de argila (1:1) e minerais 

primários mais resistentes ao intemperismo (BRASIL, 1979). 

Na área, ocorrem Latossolos Amarelos e Vermelho, ambos com caráter 

distróficos baixa saturação por bases (V < 50%) na maior parte dos primeiros 100cm 

do horizonte B (inclusive BA) – se diferenciando apenas pelo croma dos primeiros 

100cm do horizonte B (EMBRAPA, 2006). 
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Figura 26 – Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico no médio curso da Bacia 

Hidrográfica do Rio Subaúma - BA. 

Foto: Amom Teixeira – 19 de março de 2013 (a) e 26 de junho de 2013 (b) 

 

Estes solos são, via de regra bem drenados, com boa permeabilidade e 

porosidade, profundos a muito profundos com moderada a forte drenagem e com 

características físicas (plasticidade, pegajosidade, friabilidade, profundidade, etc), 

propícias ao bom desenvolvimento da agricultura e pecuária (Figura 26). Apesar disso, 

possuem caráter distrófico, isto é, são solos pobres em minerais primários alteráveis 

e com baixa capacidade de troca catiônica na fração argilosa, possuindo portanto 

restrições químicas à agricultura. 

A boa porosidade e permeabilidade dos Latossolos, aliadas a área de 

ocorrência, em geral, planas nos topos de tabuleiros favorecem a infiltração em 

detrimento do escoamento superficial, possibilitando a alimentação do lençol freático 

e dos aquíferos e o menor potencial de erosão. 

Problemas podem ocorrer, tanto pelo uso de corretivos agrícolas que, 

aliados a boa drenagem, podem representar vetores de contaminação dos recursos 

hídricos da bacia, quanto pelo pisoteio do gado e trânsito de máquinas que podem 

causar o adensamento dos solos, prejudicando a infiltração de água e favorecendo 

processos erosivos.  
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 Espodossolos 

Os Espodossolos aparecem, principalmente em duas áreas da BHRS que 

juntas somam cerca de 5 mil hectares (pouco mais de 3% da área), em forma de uma 

grande mancha acompanhando o vale fluvial do Rio Subaúma, no médio curso, 

formada a partir da dissecação dos tabuleiros do Grupo Barreiras e da Formação São 

Sebastião, e, na faixa costeira acompanhando o trecho mais baixo deste vale, 

originada a partir de sedimentos quaternários depositados por sistemas flúvio-

lacustres e marinhos na planície costeira (Figura 27). 

 

 
 

Figura 27 – Áreas de Espodossolos no trecho médio da bacia hidrográfica em área de 

extração de areia, com horizonte A e E em parte ou totalmente decapitados (a) e no 

baixo curso da Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma - BA (b). 

Foto: Amom Teixeira – 19 de março de 2013 (a) e 26 de junho de 2013 (b) 

 

Nessas regiões são formados solos profundos, com horizontes arenosos 

predominantemente quarzosos, podendo haver ou não adição significativa de matéria 

orgânica no horizonte A. A sequência sedimentar mais comum é um horizonte A 

seguido de um horizonte de eluviação albino (E) e na sequência o horizonte B, com 

espessura de alguns centímetros a poucos metros, com tonalidades vermelho-

alaranjadas a amarelas, pouco cimentadas por óxidos de ferro (Figura 27). 
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Os horizontes A e E são pobres químicamente e possuem consistência 

arenosa, com granulometrias estimadas entre areia fina a média, com porosidade alta 

e boa permeabilidade, sem estrutura definida e com consistência solta, quando secos 

ou úmidos e sem pegajosidade ou plasticidade quando molhados e, são utilizados 

como fonte de extração mineral (areia) na área da BHRS. 

O horizonte B pode encontrar-se levemente cimentado por sesquióxidos, 

neste caso formando uma estrutura em blocos que constituem-se em impedimentos 

físicos a agricultura e à drenagem, embora na BHRS estes solos sejam utilizados para 

plantios de herbáceas (pastagens) e mesmo eucalipto e para a extração de areia. 

Por sua estrutura, estes solos fazem com que predominem a infiltração nos 

primeiros centímetros de solos, nos horizontes A e E, e encharcamento e a partir daí 

com o progressivo adensamento do horizonte B. 

Os Espodossolos da BHRS são os Ferrilúvicos e Hidromórficos. Estas 

classes de solos são caracterizadas por permanecerem saturados com água em um 

ou mais horizontes dentro dos 100cm da superfície do solo, durante algum tempo, na 

maioria dos anos, e que apresentam horizonte hístico, Eg, mosqueados, áreas de 

acumulação de óxidos de ferro ou manganês devido à redução e oxidação destes 

(EMBRAPA, 2006). Por suas características, nestes solos são comuns problemas 

associados à erosão (Figura 28). 

 

 

Figura 28 – Áreas de espodossolos com processos erosivos instalados no baixo curso 

da Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma - BA. 

Fonte: Google Earth – 14 de dezembro de 2013 
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4.6 Vegetação 

A vegetação encontra-se em interação com os demais elementos e 

subsistemas da bacia. Enquanto seu estabelecimento e organização são dependente 

das características dos elementos da bacia (climas e microclimas, recursos hídricos, 

comunidades zoológicas, orientação das vertentes, posição no relevo, constituição 

geológica, distribuição e características dos solos, formas de ocupação humana, etc), 

há também interação com os demais elementos do sistema modificando-os. 

A estrutura da vegetação contribuirá em maior ou menor grau nos 

processos de pedogênese, proteção do solo contra erosão, devolução da água 

precipitada sob a forma de evapotranspiração, acumulo e repartição dos fluxos de 

água entre infiltração e escoamento superficial, etc. 

Constituindo-se em uma área de ocupação antiga, a vegetação original da 

BHRS encontra-se presentemente bastante descaracterizada por usos como a 

silvicultura, a fruticultura e as pastagens, restando apenas fragmentos de tamanhos 

reduzidos, ocupando áreas menos propícias à agricultura e a pecuária ou protegidas 

pela legislação.  

Originalmente, esta área abrangia dois conjuntos vegetacionais principais: 

a Mata Pluvial (Floresta Atlântica) e a Caatinga, sendo a Floresta Atlântica subdivida 

em duas ecorregiões, segundo classificação do Plano Estadual de Recursos Hídricos 

da Bahia (2005): a Floresta Estacional Costeira e a Floresta Ombrofila Costeira (Mapa 

19). 

Atualmente, o alto grau de antropização destes sistemas dificulta a 

identificação e individualização dos biomas originais, especialmente nos sistemas do 

alto curso do Rio Subaúma. Dessa forma, para a caracterização da vegetação original 

foi utilizada o mapa realizado pelo Plano Estadual de Recursos Hídricos da Bahia, 

apoiado pelos dados obtidos em campo por meio de fotografias e anotações e por 

informações obtidas no RADAMBRASIL (BRASIL, 1979). 

A seguir estão apresentados o mapa de conjuntos vegetacionais da BHRS 

(Mapa 19) e uma síntese de suas principais características. 
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Mapa 19 – Ecoregiões da Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma - BA, com base na classificação estabelecida no Plano Estadual de 

Recursos Hídricos da Bahia 



138 
 

 
 

 Caatinga 

A Caatinga arbórea (Figura 29) é o conjunto vegetacional mais impactado 

da bacia, praticamente inexistente, nada restando da vegetação ou da flora do bioma 

original, dificultando sua distinção em campo. Apesar disso, algumas espécies 

xeromórficas, caracterizadas pela perda de folhas durante a estação mais seca, ainda 

podem ser encontradas no alto curso, localizadas, em conjunto com outras espécies 

da Floresta Estacional Costeira, principalmente nas APPs e reservas legais 

remanescentes. 

Anteriormente, essas áreas eram compostas principalmente por 

vegetações de estepes representada por espécies de tradição migratória, xerófitas 

adaptadas às condições ecológicas do trópico semiárido que tiveram sua origem na 

Floresta Ombrófila com poucas espécies endêmicas (BRASIL, 1979). 

Desenvolvidas sob sistemas climáticos com verão seco (As), em terrenos 

tabulares e/ou dissecados, em geral com boa drenagem e constituição de sedimentos 

fanerozóicos arenosos, sobre, principalmente, Argissolos e Latossolos quimicamente 

pobres, a vegetação de Caatinga desenvolveu-se nos trechos mais altos da bacia, 

provavelmente expandido-se de áreas mais interiores e de menor pluviometria e, 

mesclando-se com a vegetação da Mata Atlântica notadamente as espécies semi-

deciduais e pioneiras. 

A ocupação dessas áreas por estas vegetações se deu tanto por flutuações 

climáticas recentes, quanto pela ocupação humana e pelas alterações nos sistemas 

ambientais através de queimadas, implantação de vegetação herbácea e outras 

alterações mais sutis que proporcionaram condições ecológicas propícias para que 

espécies de caatinga ai se estabelecessem (BRASIL, 1979). 

A despeito de que, originalmente ocupasse área significativa da BHRS, 

atualmente há muito pouco da vegetação original de caatinga, ocorrendo em geral em 

fragmentos localizados nas encostas mais íngremes dos vales encaixados na forma 

de áreas de preservação permanente, em fragmentos pequenos dos quais foram 

tiradas as principais espécies de valor comercial e que sofrem efeitos de borda em 

decorrência dos seu tamanho diminuto, ou são resultados da recolonização de áreas 

anteriormente ocupadas por pastagens ou usos temporários. 
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Figura 29 – Remanescente da vegetação original em reserva legal da COPENER 

Florestal Ltda (Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma - BA). 

Foto: Amom Teixeira – 04 de setembro de 2012 

 

A localização desse bioma, em áreas com chuvas de inverno faz com que 

esta seja uma zona de transição entres os climas litorâneos, mais úmidos, e os climas 

interiores, mais secos. A vegetação dessa área na BHRS reflete essa área de 

transição mesclando espécies xeromórficas da caatinga mais interior as espécies das 

matas semi-deciduais pioneiras da vegetação litorânea. 

 

 Floresta Estacional Costeira  

A vegetação estacional ocorre desde o médio curso até trechos do alto 

curso influenciada pela distribuição anual das precipitações, ocorrendo principalmente 

em áreas de clima Tropical com verão Seco (As). Nessas áreas, desenvolveu-se uma 

vegetação de florestas estacionais possuindo parte de sua vegetação caducifólia. Tal 

como ocorreu com as áreas de caatinga, atualmente a vegetação original da floresta 

estacional costeira foi quase completamente substituída pelas pastagens, silvicultura 

e citricultura. 

Apesar disso é possível encontrar alguns remanescentes dessa vegetação 

em APPs, já bastante alteradas pela extração de madeira e pelo efeito de borda e em 
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pequenos fragmentos de matas de poucos hectares em reservas legais, entre as 

plantações de eucalipto. 

 

 Floresta Ombrofila Costeira 

A floresta ombrófila ocorre nas regiões mais úmidas da bacia e inclui outros 

subsistemas associados ao litoral tais como os brejos, mangues e restingas. 

Desenvolve-se nas áreas de clima tropical úmido, com chuvas o ano inteiro, e se 

caracteriza pela numerosa diversidade de espécies.  

Sua ocorrência esteve associado a Argissolos no médio e baixo curso, 

formados a partir de embasamentos fanerozóicos e arqueanos e a relevos de 

tabuleiros, colinas, e planície costeira. Na área próxima ao litoral, há a ocorrência de 

brejos inundados (Figura 30), cobertos de vegetação herbácea como a taboa (Typha 

spp) e as gramíneas; restingas, ocorrendo principalmente sobre substratos arenosos 

quaternários; e dunas com vegetação arbórea aberta. Além disso, manguezais 

desenvolvem-se nas áreas de contato entre o rio e o mar, onde predominam espécies 

arbóreas, tais como o mangue vermelho (Rizophora mangle) e mangue branco 

(Laguncularia racemosa). 

 

 

Figura 30 – Áreas de encontro de vegetação de manguezais com restingas e brejo 

inundado (Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma - BA). 

Fotos: Amom Teixeira – 26 de junho de 2013 

 

Embora este conjunto vegetacional esteja também impactado, tendo a 

maior parte de sua cobertura vegetal original removida e substituída pela 

eucaliptocultura e pelas pastagens além de estar atualmente sob pressão da 
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urbanização, esta é ainda a área onde se encontram a maior parte dos remanescentes 

de vegetação original.  

Os remanescentes encontram-se em áreas de reservas legais, e em Áreas 

de Preservação Permanente e em partes da BH com condições naturais pouco 

propícias a ocupação humana (restingas, dunas, manguezais, brejos). 

 

4.7 Considerações sobre o meio físico 

A BHRS possui amplas áreas de coberturas sedimentares terciárias 

sobrepostas, em geral bastante profundas, pouco coesas e com alto grau de 

permeabilidade, se constituindo no principal substrato, onde se desenvolvem os solos, 

biota e as atividades humanas. A cobertura sedimentar depositada em ambientes 

fluvial e flúvio-lacustre, intercalando camadas com diferentes níveis de coesão, 

propicia excelentes condições para acumulação de minerais tais como petróleo e 

principalmente água. 

As características morfométricas e a disposição do relevo com superfícies 

quase planas, sub-horizontais com ligeiro declive em direção à costa cortadas por 

canais de dissecação formados em diferentes épocas favorece o fluxo lento da água, 

propiciando a infiltração das precipitações atrás de solos porosos até as camadas do 

subsolo, onde formarão aquíferos e lençóis freáticos que conduzirão a água 

subterrânea até os corpos d’agua superficiais. 

A integração dos atributos do relevo e geologia às condições climáticas da 

maior parte da BHRS, tais como as altas taxas pluviométricas bem distribuídas ao 

longo de todo ano e temperaturas que permitem a formação de excedentes hídricos, 

propiciam a formação de reservatórios de água subterrânea, tais como o aquífero São 

Sebastião, o maior da Bahia e um dos maiores do país. 

Por outro lado, essas mesmas caraterísticas pedológicas, geomorfológicas 

e litológicas apontam a vulnerabilidade do solo à erosão pluvial, representando vetor 

risco para a diminuição da qualidade dos recursos hídricos. Além disso, os solos 

bastante pobres tornam necessárias práticas agrícolas que incluem correção química. 

Essa característica aliada as condições de porosidade do solo vulnerabilizam os 

corpos hídricos subterrâneos e superficiais à contaminação pelos insumos agrícolas. 

Embora ainda possam ser encontrados fragmentos da vegetação original 

em áreas de proteção e preservação permanente e em áreas menos propícias à 
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ocupação humana tais como dunas, restingas, manguezais e alagadiços, os biomas 

originais da BHRS foram quase completamente modificados e a vegetação original 

removida, sendo substituída por usos como pastagens, eucaliptocultura e citricultura, 

modificações estas que são objeto do Capítulo 5 do trabalho. 

Ainda que as condições de solo, clima e relevo propiciem a infiltração em 

detrimento do escoamento superficial, podendo compensar a dilapidação dos 

recursos hídricos pela substituição da cobertura vegetal, as modificações na cobertura 

vegetal podem causar importantes impactos em outros reservatórios de água tais 

como a água acumulada na biomassa da bacia e o acúmulo de água interceptada pela 

vegetação. 

 

4.8 Compartimentação Geoambiental 

A estrutura geoambiental da BHRS, relaciona-se a combinação de fatores 

e processos morfodinâmicos, que se desenvolveram ao longo do tempo geológico, 

especialmente no Mesozóico e Cenozóico, associados a formação da morfoestrutura 

da Bacia Sedimentar do Recôncavo. 

As unidades de paisagem que subscrevem os sistemas ambientais físicos 

da bacia são: A Planície Costeira, Planície Fluvial, Tabuleiros Costeiros, Superfície 

Colinosa e Vales Encaixados, conforme pode ser visto no Mapa 20 e na Tabela 03. O 

caráter genérico dessa delimitação se dá pela escala de trabalho (1:100.000), onde 

algumas feições geomorfológicas de menor extensão foram incorporadas aos 

sistemas geomorfológicos maiores, como o Campo de Dunas que foi incorporada à 

Planície Costeira. 
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Mapa 20 –Sistemas Ambientais da Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma – BA. 
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Tabela 03 – Sistemas Ambientais e área da Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma - BA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Sistema Planicie Costeira abrange uma área de 5.396,84 ha (3,27%) 

(Tabela 03). Foi formado a partir da deposição de sedimentos, predominantemente 

arenosos de idade Quaternário-Holocênica nas partes mais baixas da bacia, que levou 

ao estabelecendo de terraços dispostos quase paralela à praia. 

Quanto ao escoamento das precipitações, o relevo pouco movimentado, 

com baixa amplitude topográfica e baixas declividades, aliado as características dos 

sedimentos, pouco consolidados, de granulometrias arenosas faz com que predomine 

nesse ambiente a infiltração em detrimento do escoamento superficial, diminuindo o 

potencial erosivo das precipitações. A preponderância de morfogênese e o material 

sedimentar quartzoso fazem com que sejam formados solos pouco evoluídos e 

quimicamente pobres (Neossolos e Espodossolos), recobertos naturalmente por 

restingas e vegetações esparsas nos cordões arenosos. 

Os sedimentos remobilizados constantemente pela ação eólica fomam  

campos de dunas (Geofácie). Sua disposição inicia-se a partir da margem norte do 

curso de água principal e se estende até o divisor topográfico da Bacia Hidrográfica, 

formando relevos movimentados com declividades e amplitude de topos altas 

(BRASIL, 2007). Nesta geofácie predomina a morfogênese e as dunas edafizadas, 

com grãos bem selecionados e granulometria fina a muito fina dão origem aos 

Neossolos Quartzarênicos, solos pouco desenvolvidos e, que estão sujeitos a erosão 

eólica e pluvial em decorrência das altas declividades, da natureza pouco coesa dos 

sedimentos que os formam e da boa drenagem. Baseados na tendência a forte 

instabilidade, estes ambientes são em sua maior parte protegidos pelo Código 

Florestal – restingas, vegetação de duna e terrenos de marinha (BRASIL, 1979). 

Sistema Ambiental Área (ha) % 

Planicie Costeira 5.396,84 3,27 

Planície Fluvial  5.802,00 3,73 

Vales Encaixados 12.960,77 8,33 

Tabuleiros Costeiros 114.060,16 73,33 

Superfície Colinosa      17.325,23 11,14 

Total 155.545 100 
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A outra Geofácie de maior expressão na Planície Costeira é a Planície 

Flúvio-marinha (Figura 31), que se caracteriza por reunir um conjunto de pacotes 

sedimentares formados pela interação complexa entre processos fluviais e marinhos, 

em zonas de baixa declividade, próximas à desembocadura fluvial, associadas a altas 

pluviosidade, em torno de 1.800 mm e clima tropical úmido. Aliadas a interface com o 

mar, as baixas declividades e os atributos deposicionais variados dos sedimentos 

tornam essa unidade mal drenada e sujeitas a ação das marés. Como resultados das 

condições oceanográficas, litológicas e geomorfológicas, são comuns as formações 

de terrenos prolongadamente inundados que dão suporte aos ambientes de 

manguezais e solos hidromórficos, como os Gleissolos Sálicos e Tiomórficos, que 

possuem altos teores de matéria orgânica. Essa Geofácie, dada a sua instabilidade e 

vulnerabilidade natural, se constitui em uma Área de Preservação Permanente (APP). 

 

 

Figura 31 – Planície Flúvio-Marinha na Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma - BA 

Fonte: Google Earth 

 

O Sistema Planície Fluvial se caracteriza como um conjunto de formas 

quaternárias planas ou levemente inclinadas (0º a 5%) desenvolvidas pela deposição, 

nas calhas dos vales do Rio Subaúma, de sedimentos de frações arenosas originados 

do desmonte de tabuleiros. Em seus graus de selecionamento variados há a 

predominância de frações arenosas embora possam conter também siltes e argilas 

nos vales do Rio Subaúma e de seus rios tributários. 
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É uma área extremamente vulnerável aos processos de erosão/deposição 

mas possui tendência a morfogênese. Os solos desenvolvidos nesses ambientes 

sofrem inundação periódica e o clima predominante é o Af (segundo a classificação 

climática de Koppen), sobre os quais se desenvolveu a Floresta Ombrófica Costeira 

(Mata Atlantica) e subambientes como os de vegetação ciliar e os de brejos 

colonizados por vegetação herbácea, associados às depressões do terreno, ao 

estuário do Rio Subaúma. 

O Sistema Tabuleiros Costeiros representa a unidade de maior dimensão 

da bacia, ocupando cerca de 73,33% de sua área. Seu relevo é composto de 

tabuleiros, em geral, planos ou levemente dissecados que terminam de forma abrupta 

nas encostas e favorecem o plantio de eucalipto e a agricultura mecanizada. Sua 

ocorrência se dá principalmente no médio e alto curso e são de constituição geológica 

formada, principalmente, por sedimentos do Grupo Barreiras e da formação Marizal. 

Os processos predominantes nesse sistema são os pedogenéticos, formando solos 

espessos e bem drenados (Argissolos e Latossolos) mas, em decorrência da pobreza 

do material de origem, quimicamente deficientes. 

 O Sistema da Superfície Colinosa abrange 17.325,23 ha da BHRS. Essa 

unidade é formada a partir do manto de alteração das rochas do Complexo Rio Real 

e da degradação dos tabuleiros do Grupo Barreiras que expõe a formação São 

Sebastião ao longo dos vales fluviais no médio e baixo curso da bacia. 

Suas formas apresentam-se como um relevo movimentado, de colinas 

pouco dissecadas com topos arredondados e amplitudes entre 20 e 50 metros que 

ocorrem bordejando os vales de rios do baixo e médio curso do Rio Subaúma. Nessa 

área há o equilíbrio entre os processos de pedogênese e morfogênese e predominam 

os Argissolos Vermelho-amarelos, recobertos originalmente, por uma vegetação 

arbórea-arbustiva da Floresta Estacional Costeira e da Floresta Ombrófila Costeira 

nas áreas de clima mais úmido (Af).  

O Sistema Vales Encaixados se configura em geoformas de degradação 

do relevo que ocorrem, predominantemente em rochas sedimentares, sobretudo do 

alto e médio curso da BHRS, sendo formados pela dissecação do Grupo Barreiras. 

Os relevos deste sistema são, em geral, acidentados constituídos de vertentes 

predominantemente retilíneas a côncavas criadas por um sistema de drenagem 

principal responsável por uma incisão nos tabuleiros. 
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Em decorrência do relevo, prevalecem nesse sistema os processos de 

morfogênese. Os solos, são susceptíveis a erosão, podendo haver movimentos de 

massa, havendo a necessidade de manutenção dos complexos vegetacionais, 

formados por remanescentes da Caatinga Arbórea e da Floresta Estacional Costeira. 

O Quadro 13, apresenta uma síntese e contextualização dos componentes 

naturais dos sistemas ambientais da BHRS.  
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Quadro 13 - Contexto Geoambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma - BA 

Sistemas Ambientais Geologia/ Geomorfologia Clima Solos/ Cobertura Vegetal Ecodinâmica 

Planicie Costeira 
 

Depósitos arenosos 
inconsolidados, datados do 
Quaternário, formando feições 
como terraços marinhos, faixas de 
praias e cordões arenosos. Inclui 
ainda as Geofáceis Planície Flúvio-
Marinha e Campos de Dunas. 

Clima tropical Af, com 
precipitações em 
torno de 1.800 mm. 

Solos arenosos e pobre em nutrientes, com 
associação de Neossolo Quartzarênico e 
Espodossolo, recobertos por restinga. Na Planície 
Flúvio-Marinha predominam terrenos alagados, ou 
parcialmente alagados, podendo estar sujeitos a 
ação das marés, recobertos por vegetação de 
manguezal ou brejos. 
 

Ambientes fortemente instáveis, 
caracterizado pelos processos de 
agradação da paisagem, pela forte ação 
eólica ou por processos de deposição 
erosão de origem fluvial ou marinha. 

Planície Fluvial 
 

Depósitos inconsolidados 
formados por areia, silte, e argila, 
muitas vezes ricos em matéria 
orgânica, em áreas do relevo que 
permitem a formação de lagunas e 
brejos. 

Clima tropical As e Af. 
As precipitações são 
variadas devido ao 
formato alongado da 
bacia.  

Associação de Neossolos Flúvicos, Gleissolos e 
Espodossolos hidromórficos, recobertos 
originalmente por matas ciliares. Encontra-se em 
sua maior parte descaracterizada, sendo muitas 
vezes, substituída pela pecuária e agricultura de 
subsistência. 

Ambientes fortemente instáveis, de 
processos de deposição de sedimentos 
por processos da dinâmica fluvial, 
estando constantemente sujeitos a 
alagamento. 

Tabuleiros Costeiros 
 

Relevo plano, em forma de 
tabuleiro (tabuliforme), formados 
em sua maior parte, pelos 
sedimentos Plio-pleistocênicos do 
Grupo Barreiras, e a Formação 
São Sebastião e Marizal do 
Cretáceo que tem a mesma forma 
de dissecação. 

Por se distribuir por 
toda a bacia, o clima 
é do tipo As e Af, com 
precipitações 
variando de 900 a 
1.800 mm. 

Apresenta solos evoluídos como o Latossolo 
Amarelo, Latossolo Vermelho-amarelo e Argissolo 
Vermelho-amarelo. Pelo Formato alongado da bacia 
e a precipitação variada, compreende diversos tipos 
vegetacionais, desde a Caatinga Arbórea, a 
Floresta Estacional Costeira e a Floresta Ombrófila 
Costeira que sofre maior influência da umidade que 
vem do oceano, a partir da isoieta de 1.500 mm. 
Nesse sistema ambiental, a vegetação original foi 
substituída em sua maior parte por pastagens, 
cultivos, especialmente a citricultura, e plantações 
de pinus e eucalipto.  

Ambiente estável dada a composição 
geológica e morfologia do material, o que 
proporcionou a evolução de solos 
profundos e vegetação de maior porte. 

Superfície Colinosa 
 

Essa unidade de dissecação da 
paisagem em forma de colinas é 
formada a partir da alteração das 
rochas do Complexo Rio Real e 
degradação da unidade de 
tabuleiros, no médio e baixo curso 
da bacia. 

Clima tropical As e Af, 
com precipitações 
variando entre 1400 a 
1.800 mm. 

Apresentam solos como os Argissolos, com 
ocorrência de Neossolo Quartzarênico. A vegetação 
original, Floresta Estacional Costeira e a Floresta 
Ombrófila Costeira, tem sido substituída pelas 
pastagens e silvicultura. 

Nesses ambientes há um equilíbrio entre 
processos morfogenéticos e 
pedogenéticos (transição). No entanto, o 
desmatamento pode acelerar processos 
erosivos. 

Vales Encaixados 
 

Relevo de declive acentuado de 
dissecação da paisagem das 
rochas sedimentares do Grupo 
Barreiras, exumando camadas 
sedimentares mais antigas e 
profundas tais como os grupos 
Ilhas e Brotas. 
 

Clima tropical As, 
com precipitações 
variando entre 900 a 
1.400 mm. 

Solos rasos e altamente susceptível a processos 
erosivos nas encostas, podendo ser intensificado 
pelo desmatamento. 

Ambiente fortemente instável, 
caracterizado por morfogênese devido a 
declives acentuados. 
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5. DINÂMICA DA EXPLORAÇÃO ANTRÓPICA E ALTERAÇÕES NA PAISAGEM 

DA BHRS 

5.1 Breve retrospectiva histórica  

A BHRS se insere no Território de Identidade do Litoral Norte da Bahia, de 

acordo com a nova divisão regional proposta pelo governo do estado, e as formas de 

uso e apropriação dos recursos na bacia fazem parte desse contexto regional. 

Atualmente, as principais atividades econômicas desenvolvidas no Litoral Norte são 

as plantações florestais, a extração de petróleo e a agropecuária, e a evolução do uso 

e ocupação das terras pelas atividades produtivas se confundem com a própria 

história da colonização brasileira.  

No Litoral Norte, há registros de ocupação indígena anteriores ao ano 1000 

e de reocupação por tribos do tronco Tupi que em sua dispersão expulsaram os povos 

indígenas locais, do tronco Macro-Jê (BUENO, 2003).  Quando os europeus chegaram 

à região no século XVI, esta era ocupada por índios Tupinambás (SOUZA, 2009). 

Ainda neste século, Tomé de Souza concedeu a Garcia D’Avila uma extensa 

propriedade compreendida entre os campos do Rio Pojuca e a Foz do Rio Real e, 

deste modo, sua família começou a ocupar a área, expulsando os índios (SOUZA, 

2009), e introduzindo espécimes de gado trazidos da Ilha de Cabo Verde (MATTEDI, 

2001; 2002; PORTO, 2009), em uma produção atrelada ao abastecimento da cidade 

de Salvador (SEI, 2003). 

Nos séculos seguintes, a ocupação com a pecuária extensiva foi reforçada 

pela presença de bandeirantes que interiorizaram o povoamento acompanhando os 

cursos dos principais rios da região (PORTO, 2009), especialmente nas áreas mais 

férteis com solos massapês. Neste período a área passou a ser utilizada através do 

extrativismo vegetal, da pequena agricultura e da caça e pesca artesanal (BAHIA, 

2001). 

Essa não era no entanto a realidade da maior parte da BHRS. Segundo 

SEI (2003), o solo da sub-região Litoral Norte (segundo divisão do Distrito Florestal do 

Litoral Norte) não favorecia a plantação de lavouras que ficaram limitadas a umas 

poucas e pequenas propriedades, onde se cultivavam mandioca e coco. Dessa forma, 

essa região de baixa densidade demográfica, destacou-se mais pela pecuária 

extensiva, que adentrando-a dirigia-se a região do rio São Francisco, sendo nesta 
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época fornecedora de carnes e animais de tração para as propriedades de cana e 

engenhos.  

Um importante marco ocorreu na segunda século XIX, com a chegada do 

prussiano naturalizado norte-americano, Sigisfred S. Schindler, que adquiriu terras 

dos descendentes de Garcia D’Avila e desenvolveu um próspero negócio de 

exportação de produtos naturais e manufaturados (piaçava, peles, plantas medicinais, 

frutas secas, bebidas, etc) e de arrendamento de terras a trabalhadores rurais (BAHIA, 

2001a; 2001b; MATTEDI, 2001). 

As terras de Schindler foram vendidas entre 1900 e 1920 à empresa 

europeia British and Brazzilian Rubber Planters e Manufaturados que manteve as 

atividades iniciadas por Schindler até 1940, época em que as entregou ao Bank of 

London por motivo de falência (MATTEDI, 2001). O banco inglês por sua vez explorou 

as terras arrendando-as à população local até que finalmente revendeu parte delas 

em 1949 para a Construtora Norberto Odebrecht (BAHIA, 2001b). 

O desenvolvimento das atividades supracitadas, entre os séculos XVI a XX, 

foi acompanhado pela formação de povoações, tanto litorâneos, quanto mais 

interiorizadas próximas a rios entre as grandes propriedades rurais (BNB, 2013), que 

mais tarde viriam a se tornar distritos, vilas e cidades. 

Até o início dos anos 1950, a economia baiana era iminentemente agrária, 

realidade que começou a mudar apenas com a instalação da Refinaria de Petróleo 

Landulfo Alves, do Centro de Aratu e do Complexo Petroquímico de Camaçari (BNB, 

2013).  

A chegada da Petrobrás entre as décadas de 1950 e 1960 promoveu 

reestruturação da identidade regional com a instalação de poços de petróleo em 

diversos municípios da BHRS, entre os quais Entre Rios, Alagoinhas, Inhambupe e 

Ouriçangas (MATTEDI, 2001; SEI, 2003) (Figura 32). 

Embora tenha alterado a paisagem regional, a exploração de Petróleo 

trouxe benefícios sociais limitados por envolver tecnologia de ponta e necessidade de 

mão de obra qualificada, em flagrante contraste com a região que tinha como 

atividades produtivas a agricultura, a pecuária extensiva, o pequeno comércio e a 

pesca artesanal, praticados pelos moradores dos vilarejos dos municípios da região 

(BAHIA, 2003). 
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Figura 32 – Extração de Petróleo pela PETROBRAS na Bacia Hidrográfica do Rio 

Subaúma, no município de Entre Rios - BA. 

Foto: Amom Teixeira – 26 de setembro de 2012 

 

Apesar disso, a atividade gerou outras alterações sociais ao aumentar o 

fluxo de dinheiro e trazer impactos ao comércio, aos mercados de terras e imóveis e 

ao pressionar quanto à melhoria da infraestrutura urbana (BAHIA, 2003). 

Quanto a agropecuária, ao contrário do que ocorreu nas áreas mais 

próximas a Salvador, de solos férteis, onde os usos da terra predominantes eram os 

voltados para o setor sucro-alcooleiro e fumageiro, a ocupação da BHRS se deu 

principalmente pela introdução da pecuária extensiva e de minifúndios policultores 

expandidos a partir de áreas mais interiores, impulsionada pela existência de estradas 

abertas pelos caminhos das boiadas e, posteriormente pela implantação da ferrovia 

que ligava a capital às cidades de Alagoinhas e Entre Rios, no final do século XIX 

(MAPA FERROVIÁRIO, 1898; SILVA, 1954) e das rodovias entre as décadas de 1920 

e 1930. 

Em uma revisão sobre o sistema viário baiano, Zorzo (2000) afirma que as 

ferrovias e estradas do século XIX e primeira metade do século XX foram construídas 

para ligar zonas produtoras a áreas de escoamento (neste caso Salvador a Juazeiro 

e aos demais núcleos de produção em seu caminho), mas como efeito induziram o 

desenvolvimento de uma rede urbana polinucleada, pontuada pelas estações 

ferroviárias e direcionada para a extração das riquezas do interior em direção aos 

portos. 

Uma nova reestruturação da paisagem e identidade da BHRS viria a 

acontecer na segunda metade da década de 1970, com a implantação da Distrito 

Florestal do Litoral Norte – DFLN cujos plantios de eucaliptos e pinus estenderam-se 
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pelos municípios de Inhambupe, Entre Rios, Esplanada e Conde, gerando novo 

processo especulativo e redundando na concentração de terras e com a migração da 

população rural para as periferias das cidades (BAHIA, 2003). 

 

5.2 Evolução das formas de uso da terra 

Pela avaliação da classificação de uso da terra extraída da imagem do 

Landsat 3 (Mapa 21) percebe-se que em 1973, quase todo alto curso da BHRS, cerca 

de um terço da área da BH, já estava bastante impactado, principalmente por 

pastagens extensivas direcionadas à pecuária e por pequenos empreendimentos 

agrícolas em solos mais férteis, provavelmente citricultura. 

Os dados de uso terra do início da década de 1970 (Tabela 04), mostram 

que, embora nesta década a cobertura vegetal ocupasse dois terços da área da 

BHRS, o setor de reflorestamento, se não inexistia, era pouco desenvolvido, não 

aparecendo no mapeamento dos usos da terra na escala aqui considerada (Mapa 21).  

A área era ocupada por vegetações primárias e secundárias em diversos 

estágios de regeneração de partes da Mata Atlântica (florestas ombrófilas e 

estacional) e de seus subambientes (manguezal, restinga, brejos, etc), intercaladas 

por plantações de mandioca, coco, laranja e pelas pastagens. 
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Mapa 21 – Evolução do Uso da Terra na Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma - BA, entre 1973 e 2008. 
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Tabela 04 – Evolução do Uso da Terra na Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma - BA 

Classes de Uso 
  

1973 
 

1984 
 

1995 
 

2008 
 

ha % ha % ha % ha % 

Mata 104.025,06 66,88 63.430,94 40,77 48.300,02 31,05 30.414,15 19,55 

Agricultura/Pastagens 51.519,94 33,12 80.845,14 51,97 76.526,91 49,19 67.063,77 43,11 

Eucaliptocultura 0 0 11.264,32 7,24 30.704,00 19,73 57.860,31 37,19 

Área Urbanizada 0 0 4,60 0,002 14,07 0,009 206,77 0,13 

Total 155.545,00 100,00 155.545,00 100 155.545,00 100,00 155.545,00 100,00 

Fonte: Imagens Landsat 3 e 7. 

 

A ocupação da BHRS, iniciada a partir do interior, foi fomentada pelas 

condições climáticas e vegetacionais favoráveis a implantação de pastagens 

extensivas e pequenas áreas agrícolas. Esta ocupação foi expandida a partir de 

bacias vizinhas, no agreste de Alagoinhas, onde tomava forma, segundo o SEI (2003), 

uma estrutura produtiva mais diversificada e uma estrutura fundiária menos 

concentrada que mesclava atividades pecuárias com a pequena produção e 

possibilitava modos mais adensados de assentamentos populacionais.  

No alto curso da BHRS, de ocupação mais antiga, a vegetação, antes um 

misto de floresta estacional costeira e caatinga, já havia, na década de 1970 sido 

lentamente substituída por vegetação herbácea para criação de gado, abrigando 

cerca de setenta mil cabeças, considerando os principais municípios da bacia (Tabela 

5), cuja produção vinculava-se ao abastecimento da capital e à exportação. A criação 

de gado dava-se em ambientes marcados pelas condições edáficas impróprias para 

a maior parte das demais monoculturas, dado o baixo nível técnico utilizado.  

A implantação das florestas de eucalipto e pinus ocorreu na segunda 

metade da década de 1970 (BNB, 2013) influenciada pelos subsídios fiscais de origem 

estatal, pela crise do petróleo no mercado internacional, pelos climas favoráveis, 

relevos planos e solos pobres para a maior parte das demais monoculturas. 

A exemplo do que ocorreu com a chegada da Petrobrás, a implantação da 

silvicultura, via criação do Distrito Florestal do Litoral Norte – DFLN (BNB, 2013), 

passou a conferir identidade a atual paisagem e a forma econômico-social da BHRS.  

A criação do DFLN, inicialmente tinha a intenção de abastecer a indústria 

de Salvador com lenha (SEI, 2003), uma alternativa ao petróleo que encontrava-se 

em meio a uma crise mundial nesta década. 
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Já na primeira metade da década de 80, a BHRS contava com mais de 

onze mil hectares de reflorestamento (Tabela 04 e Mapa 21), provocando a 

reorganização da paisagem do alto curso ao ocupar antigas áreas da agropecuárias 

e empurrar o setor tradicional em direção a leste, em uma expansão orientada pela 

abertura de novas áreas em meio às matas e pelas rodovias como a BR 101 e a 

Estrada do Coco. 

A despeito da expansão do reflorestamento sobre áreas do setor 

agropecuário, este último não encolheu neste período, alargando-se para o médio 

curso (Tabela 04, Mapa 21 e Figura 33) e, avançando sobre áreas da floresta 

estacional costeira, durante as décadas de 1970 e 1980. Dos mais de cem mil 

hectares que ocupavam uma década antes, a bacia tinha pouco mais de sessenta e 

três mil hectares de matas na metade da década de 1980 (Tabela 04 e Mapa 21). 

 

 

Figura 33 – Larga planície fluvial utilizada com pastagem, no médio curso da Bacia 

Hidrográfica do Rio Subaúma - BA.  

Foto: Amom Teixeira – 26 de setembro de 2012 
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Tabela 05 – Efetivo Bovino dos principais municípios da Bacia Hidrográfica do Rio 

Subaúma - BA, entre 1974 e 2012 

Ano 

Efetivo Bovino (cabeças) 

Alagoinhas Araças Aramari 
Cardeal 
da Silva 

Entre 
Rios 

Esplanada Inhambupe TOTAL 

1974 9.261 - 3.366 3.825 16.011 18.679 19.730 70.872 

1975 13.664 - 6.495 6.491 19.277 20.147 30.465 96.539 

1976 15.057 - 7.491 6.655 20.466 20.926 33.994 104.589 

1977 16.355 - 6.891 6.670 19.288 21.426 33.452 104.082 

1978 17.126 - 7.098 7.054 19.988 22.262 34.952 108.480 

1979 17.600 - 7.594 7.547 20.636 23.001 37.395 113.773 

1980 21.852 - 5.655 6.248 21.861 24.987 32.349 112.952 

1981 23.381 - 5.994 6.685 22.470 25.740 34.613 118.883 

1982 22.680 - 8.208 8.179 21.796 37.010 39.648 137.521 

1983 21.590 - 7.837 7.889 20.487 25.430 40.860 124.093 

1984 19.501 - 7.227 7.506 18.940 26.925 36.710 116.809 

1985 20.847 - 7.608 7.789 19.899 27.367 38.552 122.062 

1986 22.969 - 8.049 8.090 21.138 28.637 41.014 129.897 

1987 23.886 - 7.916 8.210 21.824 31.504 43.908 137.248 

1988 24.600 - 7.455 7.347 21.577 33.078 45.861 139.918 

1989 25.584 - 7.678 8.081 22.655 34.731 47.695 146.424 

1990 20.500 11.500 7.524 8.485 23.788 36.467 50.080 158.344 

1991 19.885 11.040 7.223 8.655 24.264 38.327 49.078 158.472 

1992 14.700 9.384 4.334 4.760 25.470 39.439 46.624 144.711 

1993 12.495 7.695 3.467 3.332 21.650 31.743 27.974 108.356 

1994 10.371 6.156 2.600 2.732 18.403 40.504 20.980 101.746 

1995 9.334 5.848 2.730 2.869 19.403 41.954 19.931 102.069 

1996 8.867 6.023 3.057 3.099 18.821 45.053 18.137 103.057 

1997 9.133 5.720 3.209 2.798 15.056 45.955 14.509 96.380 

1998 13.316 3.341 5.641 2.854 22.845 34.456 21.257 103.710 

1999 12.120 3.553 5.726 3.290 21.952 27.034 23.720 97.395 

2000 13.638 3.513 6.101 7.377 22.762 27.000 19.777 100.168 

2001 13.911 3.601 6.253 7.487 23.217 25.000 20.271 99.740 

2002 13.215 3.493 5.853 8.161 31.788 27.540 22.298 112.348 

2003 15.233 4.784 6.189 7.661 32.667 28.818 28.912 124.264 

2004 15.293 4.790 6.190 7.570 33.801 26.557 28.921 123.122 

2005 18.731 5.552 5.529 8.140 33.754 26.581 24.408 122.695 

2006 20.547 4.577 3.187 6.750 29.210 26.714 24.975 115.960 

2007 17.097 5.776 4.353 6.472 27.739 29.830 23.810 115.077 

2008 18.183 6.423 4.381 6.480 29.470 30.128 27.865 122.930 

2009 19.092 6.100 4.395 6.500 31.120 22.400 28.500 118.107 

2010 17.889 6.301 5.129 5.990 28.917 21.952 30.085 116.263 

2011 17.900 6.315 5.130 5.950 28.900 22.150 30.100 116.445 

2012 21.607 6.800 7.474 5.104 32.509 22.750 33.813 130.057 

Fonte: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal – 1974 a 2012 
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Ainda que fomentada por incentivos estatais, a expansão das plantações 

de eucalipto e pinus não ocorreu sem conflitos, enfrentando resistência de 

ambientalistas, de grupos interessados no desenvolvimento do turismo (MATTEDI, 

2001), de posseiros e de movimentos sociais de trabalhadores rurais sem terras. 

Além disso, segundo Bahia (2001) e SEI (2003) por ocupar áreas de 

agriculturas de subsistência, a silvicultura contribuiu para a acentuação da 

concentração de terras e a desarticulação da estrutura ocupacional tradicional, com 

expulsão dos trabalhadores do campo que passaram a viver na periferia das cidades 

dependendo de trabalho sazonal (boias frias) e dos empregos limitados e semi-

técnicos nas empresas de reflorestamento. 

 

Figura 34 – Plantações de eucalipto em áreas planas dos Tabuleiros Costeiros, no 

alto curso da Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma - BA. 

Fotos: Amom Teixeira – 26 de setembro de 2012 

 

A despeito dos conflitos, os incentivos estaduais e a reestruturação do 

espaço regional do Litoral Norte, fizeram com que empresas do Sul e Sudeste do País 

interessassem-se pela exploração madereira, não como fonte de energia para os 

polos industriais de Salvador, mas como fonte de matéria prima para a indústria de 

celulose. Desse modo, criou-se no fim dos anos 1980 a perspectiva de expansão do 

setor e a priorização do negócio pelo plano estratégico de ação do governo estadual 

entre 1988 e 1991, que previa grandes investimentos do setor e incentivos, inclusive 

fiscais (SEI, 2003). 

As transformações do espaço influenciaram a região, fomentando uma 

nova identidade regional na qual passa a ser avaliada como mais adequada ao 
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reflorestamento do que às “antigas” atividades, consideradas como atrasadas e pouco 

dinâmicas (SEI, ibiden). 

Dessa forma, em 1995 na BHRS, as áreas utilizadas para reflorestamento 

já eram quase o triplo do que foram na metade da década anterior, na qual mais de 

56 milhões de árvores estavam plantadas nos municípios com área na bacia, com 

franco predomínio dos eucaliptos (Tabela 06 e Figura 34), em uma produção anual de 

705 mil metros cúbicos de madeira em tora, 324 mil metros cúbicos de lenha e 25 mil 

toneladas de carvão vegetal (Tabela 07), ocupando quase 20% do espaço da bacia, 

enquanto as áreas de mata passam a ser menos da metade do que foram na década 

de 1970 (Mapa 21 e Tabela 04).  

 

Tabela 06 – Silvicultura: totais de árvores plantadas nos principais municípios da Bacia 

Hidrográfica do Rio Subaúma - BA, em 1995 

Município 
Espécies da silvicultura (número de arvores) 

Eucalipto Pinus americano Outros Total 

Alagoinhas 8.448.197 - 3 8.448.200 

Araças 9.808.025 - 4.927 9.812.952 

Aramari 6.403.025 - - 6.403.025 

Cardeal da Silva 2.032.000 - - 2.032.000 

Entre Rios 6.043.976 - - 6.043.976 

Esplanada 150 3.604.000 - 3.604.150 

Inhambupe 20.505.316 - - 20.505.316 

 TOTAL 53.240.689 3.604.000 4.930 56.849.619 

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário - 1995 
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Tabela 07 – Evolução da produção de carvão, lenha e madeira em tora nos principais 

municípios (Alagoinhas, Araçás, Aramari, Cardeal da Silva, Entre Rios, Esplanada e 

Inhambupe) da Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma entre 1990 e 2012 

Ano Carvão vegetal (Ton) Lenha (m³) Madeira em tora (m³) 

1990 31.544 283.623 203.829 

1991 28.081 245.160 137.696 

1992 45.290 338.278 559.746 

1993 66.217 442.348 310.899 

1994 50.856 431.360 479.103 

1995 25.995 324.881 705.510 

1996 47.873 278.929 438.646 

1997 49.307 573.145 696.380 

1998 55.166 294.017 987.137 

1999 58.712 515.125 440.345 

2000 54.456 2554.173 5.460.338 

2001 40.600 645.159 1.043.941 

2002 68.875 9.794.780 965.815 

2003 52.834 757.210 437.158 

2004 67.718 674.887 331.841 

2005 64.338 915.630 606.852 

2006 51.757 719.453 545.431 

2007 46.162 500.399 1.172.838 

2008 54.537 386.869 765.068 

2009 95.654 740.082 2.650.627 

2010 78.937 767.809 1.855.170 

2011 81.168 646.089 2.305.104 

2012 82.071 671.210 1.019.693 

Fonte: IBGE - Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 

 

Entre as décadas de 1980 e 1990, essa expansão da eucaliptocultura se 

dá pela abertura de novos núcleos de plantações nas áreas mais planas, nos topos 

dos tabuleiros, ao longo de todo médio curso da bacia, se mesclando com as áreas 

pecuárias abertas na década anterior e com as fazendas policultoras em pequenas 

propriedades e citricultoras da BHRS (Figuras 35 e 36). 
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Figura 35 – Plantação de laranja e fábrica de beneficiamento de produção do suco da 

fruta na área da BHRS. 

Fotos: Amom Teixeira – 26 de setembro de 2012 

 

 

 

Figura 36 – Áreas destinadas a produção alimentar com cultivo de milho consorciado 

com laranja e de mamão na área da BHRS. 

Fotos: Amom Teixeira – 26 de setembro de 2012 

 

Durante a década de 1990 as áreas utilizadas na agropecuária, pressionadas 

pela eucaliptocultura e pela nova identidade regional, pela primeira vez registram 

queda (perda de cerca de 2 mil hectares). Nos municípios da bacia, a eucaliptocultura 

constituiu-se em uma atividade concentradora de terras. Isto é visto nos resultados do 

censo agropecuário do IBGE de 1995 (Tabela 06), mostrando que dos cerca de 

cinquenta e seis milhões de árvores plantadas, menos de 3% localizava-se em 

fazendas com menos de 200 hectares e metade dela, estavam em propriedades com 

mais de mil hectares. 
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Na BHRS, o crescimento urbano se dá de forma diferenciada do resto da 

região Litoral Norte. Enquanto na região como um todo, segundo Bahia (2001) e SEI 

(2003), a eucaliptocultura provocou a desagregação do trabalho no campo, 

expulsando os moradores para as periferias urbanas. Nos municípios da BHRS, a 

área plantada da maior parte das principais lavouras (Tabela 08) seguiu crescendo, 

com expansões duodecenais de até 250% em alguns municípios, entre os anos de 

1990 e 2012, em detrimento das florestas estacionais e ombrófila costeira.  

Nesse caso, o crescimento da agricultura seria fomentado pelos 

incrementos na exportação possibilitados provavelmente pela ampliação das 

rodovias, como a Estrada do Coco e a Linha Verde, pela formação de cooperativas e 

pelas indústrias de beneficiamento de laranja e mandioca que dinamizara a agricultura 

regional. 
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Tabela 08 – Evolução das áreas das principais lavouras dos principais municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma (Ba) 

(Alagoinhas, Araçás, Aramari, Cardeal da Silva, Entre Rios, Esplanada e Inhambupe), entre as décadas de 1990 e 2010  

Ano 
Lavoura Temporária (Área Plantada - ha) Lavoura Temporária (Área Destinada a Colheita - ha) 

TOTAL 
Abacaxi Amendoim Feijão Fumo Mandioca Melancia Milho Outros Subtotal Banana Coco Laranja Maracujá Outros Subtotal 

1990 496 183 1.245 263 2.490 300 1.186 159 6.322 252 4.315 3.609 615 104 8.895 15.217 

1991 504 163 1.045 260 2.570 300 1.046 140 6.028 254 4.315 3.559 645 114 8.887 14.915 

1992 186 139 1.005 233 3.155 90 760 160 5.728 207 4.356 5.259 689 114 10.625 16.353 

1993 267 134 980 185 3.695 190 730 153 6.334 205 4.406 6.096 724 114 11.545 17.879 

1994 210 138 1.195 165 5.760 190 970 117 8.745 160 4.816 5.980 753 102 11.811 20.556 

1995 212 157 1.880 166 5.630 190 1.880 106 10.221 160 4.816 7.120 823 94 13.013 23.234 

1996 208 148 2.110 186 6.735 205 2.540 113 12.245 135 4.827 8.010 833 85 13.890 26.135 

1997 268 148 1.510 186 4.855 65 1.640 123 8.795 135 4.977 7.890 493 58 13.553 22.348 

1998 321 146 1.505 195 4.875 72 1.510 96 8.720 143 5.077 7.648 490 37 13.395 22.115 

1999 241 161 1.805 189 4.960 70 1.642 87 9.155 140 5.077 7.648 490 38 13.393 22.548 

2000 331 182 1.280 171 5.465 65 1.020 85 8.599 155 5.142 7.548 450 38 13.333 21.932 

2001 325 182 1.279 167 5.295 65 1.150 56 8.519 155 5.132 7.288 225 36 12.836 21.355 

2002 235 189 1.300 171 5.450 65 1.280 56 8.746 160 8.592 7.288 255 30 16.325 25.071 

2003 235 189 2.017 171 5.204 70 2.476 51 10.413 163 8.642 7.338 265 34 16.442 26.855 

2004 215 177 1.987 171 5.520 70 2.535 51 10.726 160 8.652 7.850 325 34 17.021 27.747 

2005 215 177 2.215 171 5.920 65 2.620 50 11.433 160 8.642 7.800 445 26 17.073 28.506 

2006 150 207 2.515 459 4.290 53 2.990 44 10.708 165 8.652 8.300 937 127 18.181 28.889 

2007 150 242 2.608 359 6.200 53 2.785 48 12.445 165 8.652 8.600 1.137 130 18.684 31.129 

2008 165 282 3.174 329 7.000 53 3.455 48 14.506 165 8.652 8.600 1.137 390 18.944 33.450 

2009 70 314 2.825 143 5.390 185 3.410 50 12.387 160 8.850 9.480 1.242 260 19.992 32.379 

2010 70 389 3.055 143 5.150 205 3.585 53 12.650 152 8.250 10.530 1.332 360 20.624 33.274 

2011 50 450 2.187 66 4.910 215 3.490 53 11.421 112 7.235 12.274 1.321 355 21.297 32.718 

2012 50 295 2.870 24 6.320 180 3.615 62 13.416 165 8.005 12.830 1.311 354 22.665 36.081 

Fonte: Agrícola Municipal - IBGE 
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Como pode ser visto na Tabela 09, embora tenha havido uma marcha mais 

acelerada da urbanização dos municípios entre 1970 e 1990, expressa tanto no 

crescimento da mancha urbana na área da bacia (Mapa 21), quanto da evolução da 

população urbana de seus municípios (Tabela 09), em consequência da dinamização 

das atividades rurais da BHRS, a urbanização da população adquiriu um ritmo mais 

lento nas duas décadas seguintes, passando a ocorrer, na maior parte dos municípios, 

em um ritmo menor que o verificado no país e no estado da Bahia ou no Brasil como 

um todo.  

 

Tabela 09 – População residente nos principais municípios da Bacia Hidrográfica do 

Rio Subaúma - BA, por situação do domicílio 

Local 
Situação 

do domicílio 

População (%) 

1970 1980 1991 2000 2010 

Brasil 
Urbana 56,0 67,7 75,5 81,2 84,4 

Rural 44,0 32,3 24,5 18,8 15,6 

Bahia 
Urbana 41,4 49,4 59,1 67,1 72,1 

Rural 58,6 50,6 40,9 32,9 27,9 

Alagoinhas 
Urbana 71,91 78 85,13 86,43 87,38 

Rural 28,09 22 14,87 13,57 12,62 

Araças 
Urbana - - 42,05 48,44 50,23 

Rural - - 57,95 51,56 49,77 

Aramari 
Urbana 35,97 42,99 50,14 46,35 51,07 

Rural 64,03 57,01 49,86 53,65 48,93 

Cardeal da Silva 
Urbana 19,45 29,46 35,53 35,25 32,6 

Rural 80,55 70,54 64,47 64,75 67,4 

Entre Rios 
Urbana 24,74 43,3 60,96 61,36 59,79 

Rural 75,26 56,7 39,04 38,64 40,21 

Esplanada 
Urbana 35,8 55,36 65,49 64,41 63,48 

Rural 64,2 44,64 34,51 35,59 36,52 

Inhambupe - BA 
Urbana 20,73 21,88 39,02 42,52 43,06 

Rural 79,27 78,12 60,98 57,48 56,94 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 

 

Apesar da priorização da eucaliptocultura pelo governo do Estado, que 

chega a ocupar mais de 57 mil hectares em 2008, alguns usos tradicionais 

permanecem (Tabela 08). Em 2008, a pecuária é ainda a atividade que ocupa mais 

espaços (Tabela 04 e Mapa 21) e, embora perca espaços para a eucaliptocultura, o 

efeito bovino é compensado e volta a crescer após a primeira metade da década de 



164 
 

 
 

1990 (Tabela 2), orientado pelo aumento da densidade da criação de gado nas 

pastagens, conclusão corroborada na tabela dos censos agropecuários (Tabela 05 

p.157 e Tabela 10), demonstrando que tal como aconteceu na área da BHRS, as áreas 

de agricultura e pastagens diminuíram na maior parte dos municípios como um todo 

(incluindo as partes de seu território fora da BHRS) mas não a produção. 

 

Tabela 10 – Áreas ocupadas pela lavoura e pecuária nos principais municípios da 

Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma - BA 

Municípios 
Lavoura Pecuária 

1995 2006 1995 2006 

Alagoinhas  8.221 5.755 10.470 9.417 

Araças  9.014 2.163 5.752 13.432 

Aramari 4.415 1.874 8.027 7.947 

Cardeal da Silva  829 250 14.250 10.723 

Entre Rios  6.628 4.716 26.964 17.730 

Esplanada  10.379 11.972 37.758 32.881 

Inhambupe  17.527 14.645 32.990 23.450 

TOTAL 39.486 26.730 103.221 92.130 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 

 

Mesmo que não tenha sido realizada a individualização dos usos da terra 

nos mosaicos que considera as áreas de agricultura e  pastagens como uma única 

classe, a diferenciação pode ser percebida nas áreas ocupadas nos principais 

municípios da BHRS pelos principais usos da terra em 2006 (Tabela 11), sendo estes 

as lavouras temporárias de milho, feijão e mandioca e permanentes de laranja e 

banana visando a autossubsistência, o abastecimento de mercados locais e a 

exportação para outros partes do estado e do país. 

Influenciada pela indústria de sucos em Sergipe e em Salvador, bem como 

nas fábricas de beneficiamento da fruta instaladas na área da bacia (Figura 35), a 

citricultura é a principal lavoura permanente destes municípios, enquanto a mandioca 

se tornou o maior uso agrícola temporário, ultrapassando em área plantada até 

mesmo os laranjais, principalmente dado o salto recente de sua produção em razão 

da instalação de cooperativas e de fábrica de beneficiamento, como a da Coopamido, 

no município de Presidente Tancredo Neves. 
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Tabela 11 – Áreas ocupadas pelos principais usos agropecuários nos principais 

municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma - BA, em 2006 

Município 
Agricultura (ha) 

Pastagens (ha) 
Banana Laranja Feijão Mandioca Milho Outros Total 

Alagoinhas  7 680 471 1.918 424 8 3.508 9.418 

Araças 37 14 36 194 52 6 339 13.431 

Aramari 2 19 44 636 72 5 777 7.947 

Cardeal da Silva 0 3 1 892 22 2 920 10.722 

Entre Rios 2 335 72 934 186 1 1.529 17.730 

Esplanada 10 430 554 879 487 22 2.382 32.880 

Inhambupe 2 5.252 1.173 1.422 1.295 56 9.200 23.450 

TOTAL 60 6.733 2.351 6.875 2.538 100 18.655 115.578 

Fonte: Censo Agropecuário Municipal de 2006 

 

Segundo a Diretoria de Desenvolvimento Florestal da Bahia, na Sub-região 

Litoral Norte existem cinco empreendimentos vinculados a atividades de 

reflorestamento. As maiores áreas ocupadas do setor são da Papéis Santo Amaro 

(10.536 ha plantados com Pinus), Reflora (6.714 há plantados com Pinus) e Copener 

(2576 há plantados com eucalipto) (SEBRAE, 2004), empregando cerca de 4.200 

pessoas na região Alagoinhas, na produção florestal e nas atividades de apoio à 

produção de madeira e celulose. 

No ano de 2008 há uma inversão, as matas e florestas naturais ocupam 

agora um terço do que ocupavam na década de 1970, enquanto as áreas agrícolas 

continuam sua queda e agora ocupam apenas 67 mil hectares. Há um aumento das 

áreas urbanas que ocupam cerca de 206 hectares da área (Tabela 04 e Mapa 21), 

influenciadas, tanto pela continuidade do processo de urbanização dinamizada pelas 

atividades agropecuárias, quanto pela ocupação da zona litorânea pelo turismo – a 

partir da expansão da linha verde que liga Salvador a Sergipe. Nesse último período, 

a eucaliptocultura avança sobre as áreas de matas, lavouras, e principalmente sobre 

as pastagens. Ainda que existam 30 mil hectares de matas nativas, essas estão 

concentradas em terrenos impróprios para o uso, protegidos por lei em Áreas de 

Preservação Permanente (em dunas, restingas, encostas, etc) e em áreas de reserva 

legal. Mesmo estes fragmentos florestais encontram-se altamente impactados pelos 

efeitos de borda e pela retirada de espécies de maior valor econômico. 
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6. DINÂMICA HIDROLÓGICA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SUBAÚMA 

A análise dos sistemas ambientais, com foco nas Bacias Hidrográficas, tem 

entre seus principais componentes o estudo da dinâmica hidrológica destes sistemas. 

Como foi visto no capítulo 2, a precipitação é o principal input de matéria no sistema 

Bacia Hidrográfica e, segundo Moragas (2005), a partir dela, com seus ritmos e 

diversidades espaço temporais, são gerados os fluxos de matéria e energia intra-

sistêmicos, que dinamizam os subsistemas interligados: bióticos, abióticos e 

socioeconômicos. 

Dessa forma as relações entre a água precipitada e os demais elementos 

e subsistemas da bacia terão reflexo, como indica Odum (1985), nos atributos do 

escoamento superficial, especialmente na qualidade e disponibilidade. 

Se as precipitações são o principal input de matéria na BH, tem-se nos 

fluxos de água do canal principal e na evapotranspiração os principais outputs. Para 

testar as hipóteses principais do trabalho foram necessárias a quantificação e a 

identificação dos padrões de entrada de matéria (precipitações) no sistema e os 

padrões sob os quais esta matéria deixa o sistema (vazão e evapotranspiração), tendo 

em conta a formação e depleção dos estoques de água da BH. 

Visando quantificar as variações destes input e outputs de matéria, foram 

realizados o inventário e a análise do comportamento da precipitação,  

evapotranspiração e vazão da BHRS, buscando a obtenção de dados referentes ao 

seu comportamento sazonal e interanual. 

  

6.1 Precipitações 

Como visto no capítulo 4.5, em decorrência dos relevos de gradientes 

uniformes, as precipitações diminuem em direção a noroeste sem grandes ressaltos. 

Utilizando a média ponderada obtida pelo método dos poligonos de Thiessen, tendo 

como base os dados das estações 1138002, 1237000, 1238042, 1237001, 1237003 

e 1238010, segundo a metodologia descrita no capítulo 3, foi possivel a obtenção das 

médias, totais e máximos pluviométricos diários, mensais e anuais para a BHRS 

(Gráficos 01, 03 e 04), entre 1970 e 2013. A exceção ocorreu em maio de 2009, 

quando não foi possivel obter os índices em decorrência de uma falha generalizada 

nas series de dados das estações pluviométricas da região. 
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A média pluviométrica da BHRS no período analisado é de 1307,55 mm 

anuais, com desvio padrão de 317,51mm. As precipitações na bacia variaram entre 

744,19 mm no ano de maior estiagem (1993) e, 2345,25 mm no ano mais chuvoso 

(1989) – cerca de 1110 mm de amplitude – e a mediana é de 1235,42 mm anuais. 

 

 

Gráfico 01 – Precipitações totais anuais da Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma - BA 

entre os anos de 1970 e 2013. 

Fonte: Elaborado a partir de dados disponibilizados pela Agência Nacional de Águas (2014). 

 

As precipitações anuais apresentam leve tendência a queda no período 

analisado, comportamento que fica ainda mais evidente desconsiderando-se os 

principais anos com eventos ENOS (Gráfico 02).  

Analisando os elementos que influem na variabiliade interanual das 

precipitações no nordeste brasileiro, destacam-se as anomalias geradas pelos os 

eventos ENOS. Na região Nordeste, o  El  Niño  tem  entre  seus  efeitos  a diminuição  

das  chuvas  em  áreas  do  Sertão  (semi-árido)  e, em condições propicias, de todo 

o setor leste (do Nordeste) – Agreste, Zona da Mata e Litoral (LABMET, 2014) e o La 

Niña tem efeito oposto, elevando as precipitações destas regiões. 
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Gráfico 02 – Flutuações do SOI entre 1972 e 2013. 

Fonte: Elaborado a partir de dados disponibilizados pela Australian Government Bureau Meteorology 

(2014). 

Tanto as flutuações anuais (Gráfico 1) quanto sazonais (Gráficos 3 e 4) das 

precipitações respondem coerentemente à maior parte dos eventos El Niño e La Niña 

fortes e algumas vezes aos moderados (Gráfico 2). Um exemplo pode ser visto na 

primeira metade da década de 1970, quando a ocorrência da sucessão de um evento 

El Niño e um La Niña fortes se refletem em anos de precipitação menos e mais 

pronunciadas, padrão que volta a se repetir entre 1984 e 1989 quando sucessões 

dessas anomalias podem ser acoplados aos volumes precipitados. 

Além disso, segundo Schimidt & Mattos (2013), em se tratando do litoral 

associado ao Oceano Atlântico Tropical, podem ser inferidas variações interanuais, 

tendo relação com à temperatura da superfície do mar (TSM), configurando um dipolo, 

frequentemente apontada por possuir correlações fortemente negativas com as 

precipitações da região Nordeste do Brasil principalmente quando aliados as 

anomalias geradas pelos ENOS. Tais variações foram observadas na fase positiva do 

dipolo, por Moura et al. (2000), para várias localidades do setor leste do Nordeste 

brasileiro, incluindo o Litoral Norte da Bahia (nas precipitações dos meses de março 

a julho), onde se localiza a BHRS, que também parece responder coerentemente a 

esta fase do dipolo.  

Sobre as flutuações sazonais, no  período  estudado,  os  totais  pluviométricos  

mensais variaram entre 3,3 mm (mês de maior estiagem do período) e 679,2 mm (mês 

mais chuvoso do período), uma amplitude de mais de 670 mm. Os maiores totais 

precipitados ocorrem, geralmente, no trimestre de abril a junho, que têm médias 
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mensais superiores aos 150 mm e, os meses mais secos ocorrem entre novembro e 

janeiro, quando as precipitações médias se situam abaixo dos 70 mm mensais. 

Como a mediana está menos sujeita a influência de valores atípicos, ela se 

torna mais adequada para representar o comportamento de séries longas de dados. 

Mas, embora os valores variem um pouco em relação às médias, na BHRS os 

resultados da mediana corroboram com os obtidos pelas médias, mantendo-se, tanto 

o trimestre de maior estiagem (novembro a janeiro), com medianas mensas 

respectivas de 54 mm, 43 mm e 45,3 mm, quanto o trimestre mais chuvoso (abril a 

junho) com medianas de 147 mm, 180 mm e 164 mm. 

As variações sazonais das precipitações da BHRS, com máximos entre abril 

e junho e mínimos entre novembro e janeiro, são explicadas, como visto no capítulo 

4, principalmente pelo sistema de Ondas de Leste (FERREIRA & MELLO, 2005), 

responsáveis, no litoral, pela ocorrência de chuvas mais frequentes no outono/inverno 

e mais esparsas na primavera e verão. Embora haja tendência a semiaridez no trecho 

oeste da BHRS, ligados ao anticiclone semi-fixo do Atlântico, há a constante 

penetração das ondas de leste que provocam chuvas nesse setor (NIMER, 1964; 

FERREIRA & MELLO, 2005).  

 

 

Gráfico 03 – Precipitações totais mensais da Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma - 

BA entre 1970 e 2013. 

Fonte: Elaborado a partir de dados disponibilizados pela Agência Nacional de Águas (2014). 
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Gráfico 04 – Precipitações totais mensais média das precipitações mensais da Bacia 

Hidrográfica do Rio Subaúma - BA entre 1970 e 2013. 

Fonte: Elaborado a partir de dados disponibilizados pela Agência Nacional de Águas (2014). 

 

Considerando as médias mensais dos últimos 40 anos, a amplitude 

pluviométrica mensal  da  área  é  bastante  alta,  sendo  a  média  do  mês  de  maior  

precipitação mensal (maio), 192% maior que a do mês de maior estiagem (dezembro). 

Apesar disso, não foi verificado a ocorrência meses secos – tendo como parâmetros 

a média mensal das precipitações do período e a temperaturas médias mensais 

compensadas e como metodologia o Índice Gaussen (1953) (precipitação inferior ao 

dobro da temperatura). 

Quando substituídos a média pela mediana no cálculo do índice de Gaussen 

(1953) verifica-se a ocorrência de apenas dois meses secos (janeiro e dezembro). 

Este parece ser um resultado mais adequado tendo em consideração que no período, 

em mais da metade dos anos da série estes meses aparecem com valores 

compatíveis com anos secos, ou seja, com precipitações inferiores ao dobro da 

temperatura. 

Além disso, períodos secos não podem ser descartados em toda BHRS, dada 

a compartimentação do clima realizada no capítulo 4 que revelou a variação climática 

espacial na área da BH, contida nos climas Tropical Úmido em sua faixa litorânea com 
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precipitações anuais de até 1800 mm e Tropical com Verão Seco no interior, com 

precipitações medias anuais de abaixo de 900 mm e um período curto de estiagem. 

Sobre os dados diários de precipitação, a análise se concentrou nas médias 

mensais das máximas diárias (Tabela 12). As médias de precipitações máximas 

diárias, variaram entre 24,5 mm no posto mais seco a 35,3 mm no posto mais chuvoso, 

mas foram registradas chuvas de até 180,5 mm em um único dia na BHRS. A variação 

das medianas, de modo geral, acompanharam a variação das médias, sendo a 

mediana do posto mais seco de 20,0 mm e a do posto mais chuvoso de 28,4 mm 

diários. 

 

Tabela 12 – Resumo dos dados de máximos diários mensais da Bacia Hidrográfica 

do Rio Subaúma - BA 

Posto Pluviomético 1138002 12370000 1238042 1237001 1238010 

Chuva máxima diária (mm) 180,5 156,6 125,0 173,7 170,0 

Média das precipitações máximas diárias (mensal) (mm) 24,5 35,3 28,0 34,9 30,5 

Mediana das precipitações máximas diárias (mensal) (mm) 20,0 28,4 23,4 27,0 24,0 

Fonte: Elaborado a partir de dados disponibilizados pela Agência Nacional de Águas (2014). 

 

Ainda que sejam observadas na BHRS variações sazonais, interanuais e 

interdecadais nas precipitações, incluindo a diminuição destas nas últimas décadas, 

a maior parte dos trabalhos climatológicos não tem encontrado relações entre os usos 

locais do solo e as precipitações (LIMA, 1986; 1996; LIMA & ZAKIA, 2006), com 

exceção de locais com constantes neblinas (PIKE,2003) ou em grandes extensões 

florestais como a Amazônia ou Floresta do Congo, onde diversos estudos têm 

verificado que a floresta exerce papel significativo na reciclagem de água 

(PAULIQUEVIS, et al., 2007; SPRACKLEN et al., 2012) e na produção e partículas 

biogênicas que influenciam positivamente nas precipitações (ARTAXO et al., 2009; 

POSCHL et al., 2010; POHLKER et al., 2012). 

Na BHRS, as variações nos volumes precipitados mensalmente não 

parecem apresentar correlação linear com a evolução dos usos da terra. Embora 

tenham sido observadas, no capítulo 4, um significativo decréscimo na vegetação 

natural e acréscimos significativos nas áreas urbanas e de reflorestamento, além de 

oscilações menores nas áreas de agricultura e pastagens (Gráfico 05), estas não são 

acompanhadas de variações proporcionais nas precipitações mensais ou anuais 

(amplitudes e médias) e a correlação entre as matrizes de dados de uso da terra e 
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precipitações, investigada pela aplicação do Coeficiente de Pearson, revelou-se muito 

fraca ou inexistente (ρ < |0,20|). 

 

 

Gráfico 05 – Evolução dos Usos da Terra na Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma - BA. 

Fonte: Elaborado a partir das Imagens Landsat 3 e 7. 

 

Além disso, estudos realizados em municípios e bacias hidrográficas 

próximas, mas com usos da terra diferentes, tem obtido resultados similares para a 

relação entre as anomalias ENOS e as flutuações das precipitações regionais. 

Exemplos são o trabalho de D'Angiolella et al. (2002), que conclui haver influência 

considerável dos eventos ENOS na estação chuvosa de Santa Cruz das Almas (BA); 

de Silva et al. (2014) que encontrou correlação moderada entre os fenômenos e as 

precipitações durante a estação chuvosa em Barreiras (BA) e Correntina (BA) e; 

Teixeira (2006) encontrou evidências de ciclos interanuais provavelmente 

influenciados pelos ENOS na Bacia do Rio Gongogi (BA). 

A análise da variabilidade interanual dos fatores que interferem na bacia 

hidrográfica encontra, deste modo, respaldo na configuração do regime de chuvas do 

litoral do Nordeste brasileiro, especialmente nas anomalias ENSO e na fase positiva 

do Dipolo do Atlântico Tropical. Nesta região, os anos de menor precipitação podem 

ser atribuídas ao deslocamento da célula de Walker em direção a leste com 

movimentos ascendentes no Pacífico Equatorial e descendentes no Atlântico Tropical 

(KOUSKY et al., 1984; KAYANO et al., 1988) e a manutenção ou deslocamento Zona 

de Convergência Inter Tropical (ZCIT) (SCHIMIDT & MATTOS, 2013). 
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Diante das evidências disponíveis que incluem a análise das séries de 

dados da BHRS, tendo como bases de comparação o índice dos eventos ENOS e a 

evolução dos usos da terra e os resultados obtidos em áreas próximas nos últimos 

anos, é possível afirmar que as precipitações ocorridas, são regidas principalmente 

por processos que fogem a escala do subsistema Bacia Hidrográfica, estando 

relacionados a sistemas regionais e globais e que os processos locais se interferem 

nas precipitações não o fazem de maneira significativa na escala de análise do estudo. 

 

6.2 Evapotranspiração 

Em conjunto com a energia potencial gravitacional, a energia solar 

movimenta os processos dentro do sistema BH, interagindo com seus diversos 

elementos e subsistemas, sendo a principal responsável pela evapotranspiração, um 

dos principais outputs de matéria da BH. Para mensurar as variações deste output de 

matéria são utilizados os parâmetros Evapotranspiração (ET, obtido pelo balanço de 

massa da BHRS), Evapotranspiração Potencial (ETp) e Evapotranspiração Real (ETr), 

sendo o ETp uma etapa intermediária para obtenção do ETr. 

O modelo referente ao ETr permite a incorporação das interferências de 

origem climática, sobretudo disponibilidade e movimento da energia térmica (por 

condução, convecção, irradiação e advecção) no sistema a análise. Por 

consequência, é possível melhor compreensão dos estoques de água nos 

armazenadores, que normalmente seriam mascarados pelas análises que utilizam 

apenas a evapotranspiração (ET), obtida pela diferença entre a água precipitada e a 

escoada no canal principal, comum nas análises sistêmicas em BH do tipo caixa preta. 

A evapotranspiração potencial é, segundo Villela & Mattos (1975), um 

elemento meteorológico padrão, definido como o processo de perda de água para a 

atmosfera, através de uma superfície natural gramada, padrão, sem restrições 

hídricas para atender as necessidades da evaporação do solo e da transpiração. 

Dessa forma, enquanto elemento meteorológico de sentido inverso à 

precipitação, a ETp oferece informações acerca das deficiências e excedentes 

hídricos da BH (THORNTWAITE, 1948). As quantificações, tanto da ETp, quanto da 

ETr, são realizadas utilizando modelos que consideram a temperatura média mensal, 

o cálculo do fotoperíodo (THORNTHWAITE & MATHER; 1955) e as precipitações. 
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Embora haja variações espaciais de temperatura na BHRS, em decorrência 

de sua disposição latitudinal essas variações são pequenas, em geral inferiores a 1ºC, 

permitindo a utilização e extrapolação dos dados de Alagoinhas para o resto da BH, 

sem grandes perdas de informação. 

Ponderando todo período em estudo (1972 a 2013), a média e mediana da 

ETp mensal, foram de 108 mm com desvio padrão de 26 mm. A amplitude da ETp 

deste período foi de 104 mm, com valores variando entre 63 e 167 mm. A linha de 

tendência (Gráfico 06), mostra um ligeiro acréscimo na evapotranspiração potencial 

do período (cerca de 15 mm), resultado da tendência ao leve aumento das 

temperaturas anuais (posto de Alagoinhas) entre 1972 e 2013.  

 

 

Gráfico 06 – Extrato da Evapotranspiraçao Potencial (1970-2013).  

Fonte: Elaborado a partir de dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (2014). 

 

O Gráfico 06, indica a existência de ciclos sazonais relativamente regulares 

para a evapotranspiração potencial, com os maiores volumes sendo registrados no 

verão (dezembro a março), acima de 125 mm, quando a taxa de insolação é maior e 

coincidem com as menores precipitações e os menores valores ocorrendo no inverno, 

com taxas de insolação menores que determinam evapotranspiração potencial média 

abaixo dos 80 mm.  

Dependentes da taxa de insolação, as variações interanuais dessa 

evapotranspiração são discretas e, como supracitado, a linha de tendência apresenta 

ligeiro desvio para cima (cerca de 15 mm ao longo dos últimos 40 anos), mas o desvio 

padrão pode ser considerado baixo, apenas 106 mm para a média de 1300 mm 

anuais. 
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Computada a influência das precipitações foi possível obter também o valor 

da Evapotranspiração Real (Gráfico 07), que considera as precipitações e, portanto, 

as condições de deficiência hídrica e apresenta diferenças consideráveis quanto aos 

valores de evapotranspirações potenciais sazonais e plurianuais. 

 

 

Gráfico 07 – Extrato da Evapotranspiraçao Real (1972-2013).  

Fonte: Elaborado a partir de dados disponibilizados pela Agência Nacional de Águas (2014) e Instituto 

Nacional de Meteorologia (2014). 

 

Ao contrário do que acontece com o parâmetro ETp, não se verifica 

tendência de incremento na ETr ao longo do período observado, pelo contrário há 

uma leve queda na linha de tendência em decorrência das oscilações negativas das 

precipitações ao longo do período (Gráfico 07). As diferenças entre ETr e ETp, podem 

ser explicadas, segundo Fill (1987), pelas alternâncias entre períodos secos e úmidos, 

dessa forma, quanto maior a diferença entre ETp e ETr maior é a condição de restrição 

hídrica no solo.  

Na BHRS, os valores mensais de ETr anuais variaram entre 53% e 95% 

(Gráfico 08), dos de ETp, diferença proveniente da disponibilidade hídrica em 

conformidade com as variações sazonais e plurianuais de precipitações. O cálculo do 

coeficiente de Pearson, tendo matrizes as variáveis Etp e Etr mensais, não 

demonstrou correlação linear significativa (ρ = - 0,11) mas quando substituídas as 

matrizes mensais pelas anuais, eliminando portanto as variações sazonais, a 

correlação é moderada (ρ = - 0,42). 

A correlação linear entre o índice I (ETp/ETr) e as precipitações foi 

moderada negativa para os totais anuais (ρ = - 0,62), mas ao contrário do esperado 
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foi fraca para as amplitudes as anuais – tendo como referência os valores mensais – 

(ρ = -0,22) (Gráficos 09). 

  

 

 

Gráfico 08 – Extrato da Evapotranspiraçao Potencial e Real Anual mensais da Bacia 

Hidrográfica do Rio Subaúma - BA (1970-2013).  

Fonte: Elaborado a partir de dados disponibilizados pela Agência Nacional de Águas (2014) e Instituto 

Nacional de Meteorologia (2014). 

 

 

Gráfico 09 – Correlação entre Amplitude Pluviométrica Anual e relação entre ETp e 

ETr da Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma - BA, entre 1972 e 2013. 

Fonte: Elaborados a partir de dados disponibilizados pela Agência Nacional de Águas (2014) e pelo 

Instituto Nacional de Meteorologia (2014). 
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Por considerarem apenas uma superfície ideal gramada, os modelos de 

ETp e ETr de Thornthwaite e Matter (1955) não utilizam dados das características 

regionais do uso do solo, sendo impossível, pela sua utilização, analisar as influências 

destes sobre a evapotranspiração. Mas, o confronto entre os dados obtidos no modelo 

de ETr com o balanço de massa entre a precipitação e a vazão (ET) permite a 

obtenção de informações acerca dos armazenadores da BHRS e do papel da 

vegetação na evapotranspiração. 

A relação entre ET e ETr foi realizado pela investigação da linearidade da 

correlação entre as duas matrizes de dados, mostrando um nível de correlação 

moderada positiva (ρ = 0,57), derivada principalmente das precipitações que tem forte 

peso em ambos os parâmetros (Gráfico 10). 

 

 

Gráfico 10 – Correlação entre ETr e ET mensais da Bacia Hidrográfica do Rio 

Subaúma - BA entre 1972 e 2013. 

Fonte: Elaborado a partir de dados disponibilizados pela Agência Nacional de Águas (2014) e pelo 

Instituto Nacional de Meteorologia (2014). 

 

As diferenças entre, ET e ETr se dão principalmente em decorrência da 
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armazenadores da BHRS, que incluem subsistemas formados pelos usos da terra e 

características vegetacionais, pedológicas, geomorfológicas, geológicas e climáticas. 

Estes elementos são desconsiderados no modelo de Thornthwaite e Matter (1955), 
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influindo, no valor de ET. Além disso, as variações na evapotranspiração decorrentes 

das alterações nos padrões de usos do solo, provocam incrementos ou 

decrescimentos nos valores de evapotranspiração, igualmente desconsiderados em 

ETp e ETr. 

Os cálculos de ET mensais apresentam problemas relacionados a 

interferência dos armazenadores e dessa forma alguns meses apresentaram valores 

negativos de ET, em decorrência destes processo de estocagem, sendo mais correto 

o cálculo de ET anual (Gráfico 11), onde há a minimização do papel dos 

armazenadores de curto prazo (que atrasam a conversão da precipitação em vazão), 

ou seja inferior ao período de um ano. 

 

 

Gráfico 11 – Evapotranspiração (ET) Anual Total da Bacia Hidrográfica do Rio 

Subaúma - BA entre 1972 e 2013. 

Fonte: Elaborado a partir de dados disponibilizados pela Agência Nacional de Águas (2014).  

 

O Índice de Pearson indicou correlação fraca tanto entre as matrizes de 

uso da terra e dos totais (ρ < |0,22|) e amplitudes (ρ < |0,06|) anuais de ET, quanto 

com dos usos da terra com o índice I (ρ < |0,16|). Tendo em vista, a baixa correlação 

das evoluções dos usos da terra e das precipitações no período, é possível atribuir 
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anual, bem como aos potenciais locais de evapotranspiração que incluem as relações 

internas e externas dos elementos do sistema. 

As explicações para as modificações de pequena escala são encontradas, 

principalmente na baixa oscilação da composição arbórea da BHRS e na ausência de 

estação seca prolongada na maior parte da bacia.  

Segundo Lima (1996; 2006) e Calder (2002), a substituição das áreas de 

vegetação aberta por espécies florestais poderá até mesmo duplicar as perdas 

evaporativas da BH em decorrência do aumento da interceptação. Tal situação, é 

possível em microbacias hidrográficas ou em BH pequenas, onde os usos da terra 

podem ser uniformes, mas raramente ocorrerá em BHs maiores onde, em geral, 

existem vários usos concorrendo entre si. 

Na BHRS, a vegetação florestal natural foi lentamente substituída por 

outros usos da terra que incluíam a agricultura, pecuária e silvicultura, mas a relação 

entre vegetação aberta (pastagens, agricultura, áreas degradadas e áreas abertas da 

caatinga) e florestal (principalmente florestas estacionais e silvicultura) não variou 

tanto no período analisado. As áreas destinadas a agricultura e pecuária ocupavam 

33% da área no início da década de 1970, atingiram seu pico (52%) na década 

seguinte e, então voltaram a cair terminando a década de 2000 ocupando cerca de 

43% da área (Capítulo 5).  

A operação de analisar em conjunto áreas florestais respaldou-se em 

estudos, que indicam a capacidade de evapotranspiração da silvicultura, 

especialmente com a floresta madura, muito próximos as florestas naturais, e bastante 

acima da maior parte dos cultivos e das pastagens (LIMA, 1996). 

Segundo Lima (op. cit.), a substituição de áreas limpas pela silvicultura 

poderá diminuir em até 20% a vazão dos rios. Considerando esta taxa e as das 

alterações na relação florestas/campos abertos e da relação precipitação/vazão da 

BHRS, já era esperada uma influência fraca dos usos da terra no parâmetro ET. Além 

disso, sendo os dados de ET derivados da relação entre precipitação e vazão, os 

resultados corroboram com o trabalho de Cornish (1993) que conclui que remoções 

inferiores a 20% da área da bacia podem não alterar significativamente rendimento de 

água da BH. 

Ainda que segundo Lima (op. cit.) e Drew (1989), a substituição da 

vegetação florestal pela de campos abertos possa duplicar a evapotranspiração, na 
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BHRS isso não se verificou. A média de ET caiu pouco mais de 20% entre os triênios 

de 1972 e 2008 (Tabela 3) mas o comportamento ondulatório plurianual da ET anual 

(Gráfico 12) e, sua boa correlação com as precipitações, sugere que este parâmetro 

tenha como fator controlador principal as relações da quantidade de precipitação com 

o sistema, que incluem relevos planos, solos porosos e constituição geológica com 

boa capacidade de armazenamento de água. 

Além disso, essa discrepância entre o observado e o esperado pode ser 

explicado pelos estudos que indicam (CALDER, 2002), que em condições secas a 

transpiração das florestas é maior do que as de áreas de pastagens em decorrência 

do enraizamento mais profundo e que em regiões tropicais o efeito da interceptação 

florestal no ciclo hidrológico é menor em decorrência das chuvas intensas e de curta 

duração predominantes nos climas dessas regiões (LIMA, 1996).  

Há uma variedade de estudos ao redor do mundo indicando o aumento das 

perdas por evapotranspiração na estação seca (LIMA, 1986). Para testar a hipótese 

de que a o efeito das modificações na vegetação podem ser maiores na estação seca 

da BH, foram selecionado os 4 triênios citados no capítulo 3, para correlação entre os 

usos da terra e o parâmetro I (Tabela 13 e Gráfico 12) para a estação seca. O índice 

apresentou forte correlação positiva com a evolução das matas e negativa com a 

evolução das áreas de agricultura e pecuária (ρ > |0,95|). 

 

Tabela 13 – Evapotranspiração anual e da estações seca, evapotranspiração real da 

estação seca e índice I 

Período ET (Estação Seca) ETr (Estação Seca) ET Anual I 

1972-1974 38,94052 71,45412 101,5565 0,544972 

1983-1985 20,66401 52,33608 80,52189 0,394833 

1994-1996 14,52584 31,90851 84,11752 0,455234 

2007-2009 25,06508 50,38084 78,79968 0,497512 
Fonte: Elaborado a partir de dados disponibilizados pela Agência Nacional de Águas (2014) e pelo 
Instituto Nacional de Meteorologia (2014). 
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Gráfico 12 – Relação entre a variação das das áreas de agricultura e pastagens e do 

Índice I da Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma - BA nos trienios (meses secos) de 

1972 a 1974, 1983 a 1985, 1994 a 1996 e 2007 a 2009. 

Fonte: Elaborado a partir de dados disponibilizados pela Agência Nacional de Águas (2014); pelo 

Instituto Nacional de Meteorologia (2014) e de imagens Landsat 3 e 5. 

 

Excluída a relação fortuita, já que ET ou ETR não apresentaram a mesma 

correlação com a evolução dos usos do solo, é possível afirmar que embora a 

evapotranspiração anual tenha sido pouco afetada pelos usos da terra há um maior 

efeito das modificações do uso da terra na BHRS na evapotranspiração, no período 

das estações secas. 

  

6.3 Balanço Hídrico 

A partir dos resultados obtidos nos subcapítulos anteriores, fica evidente a 

relação entre precipitaçao e fluxos superficiais de água. Na BHRS, a concentração de 

chuvas nos meses centrais do ano irão contribuir significativamente para os picos 

positivos de vazão e para o aumento da capacidade de depuração dos corpos hídricos 

da Bacia Hidrográfica. 

As variações espaciais das precipitações fazem com que a BHRS possua 

maiores excedentes nos trechos mais baixos, enquanto no alto curso há deficit hídrico 

(Gráficos 13 a 15).  
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Na BHRS, predominam solos com texturas argilosas, areno-argilosas e 

arenosas e estruturas em blocos pequenos ou mesmo com estrutura em grãos 

simples. Esses solos provenientes da decomposição dos pacotes sedimentares 

depositado na fase pós-rift, que formou a Bacia do Recôncavo, possuem segundo o 

INMET, a CAD de 75 mm para os Argissolos e 20 a 40 mm para os Latossolos, 

Neossolos Quartzarênicos e Espodossolos. Foram adotados os limites de 30 mm para 

a CAD do alto e do baixo curso da bacia, onde ocorrem áreas extensas de Neossolos 

Quartzarenicos e Latossolos Vermelhos e Vermelho Amarelos e, 75 mm para o médio 

curso em decorrência da predominância de Argissolos Vermelho Amarelos. 

 

 

Gráfico 13 – Extrato do balanço hídrico mensal médio (1970-2013) do Baixo Curso da 

Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma - BA, onde DEF (-1) representa períodos de déficit 

de água e EXC representa períodos de excedente hídrico na BH. 

Fonte: Elaborado a partir de dados disponibilizados pela Agência Nacional de Águas (2014) e Instituto 

Nacional de Meteorologia (2014). 
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Gráfico 14 – Extrato do balanço hídrico mensal médio (1970-2013) do Médio Curso 

da Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma - BA, onde DEF (-1) representa períodos de 

déficit de água e EXC representa períodos de excedente hídrico na BH.  

Fonte: Elaborado a partir de dados disponibilizados pela Agência Nacional de Águas (2014) e Instituto 

Nacional de Meteorologia (2014). 

 

 

Gráfico 15 – Extrato do balanço hídrico mensal médio (1970-2013) do Baixo Curso da 

Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma - BA, onde DEF (-1) representa períodos de déficit 

de água e EXC representa períodos de excedente hídrico na BH.  

Fonte: Elaborado a partir de dados disponibilizados pela Agência Nacional de Águas (2014) e Instituto 

Nacional de Meteorologia (2014). 
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Enquanto os solos do baixo curso possuem em sua maior parte excedentes 

hídricos superiores a 330 mm anuais, os solos do médio curso possuem apenas 96 

mm anuais de excedente, e o alto curso com precipitações menores e mal distribuídas 

ao longo do ano possui deficit hídricos superiores de 339 mm anuais. 

No baixo curso, há déficit hídrico em apenas 4 meses do ano e em nenhum 

desses meses, o déficit é superior a 60 mm. De maneira inversa, no alto curso, apenas 

4 meses do ano possuem excedentes hídricos e há déficits superiores a 60 mm em 

dois meses do ano. Apesar disso, esses deficits não são suficientes para tornar o alto 

trecho do Subaúma intermitente, o que indica uma forte contribuição das águas 

subterraneas nos periodos secos. 

Considerando os anos típicos da BHRS e a capacidade de armazenamento 

dos solos entre 25 e 75 mm, as precipitações ocorridas no meio do ano, são 

suficientes para manter a disponibilidade de água nos solos na maior parte do ano. A 

exceção do que ocorre no alto curso, a estocagem de água é suficiente para manter 

a umidade, durante o período de estiagem, evitando a ocorrência de períodos 

sazonais prolongados, em que o solo fique completamente seco e, portanto, 

explicando as variações pequenas na evapotranspiração anual, vista no subcapítulo 

anterior, já que é nos períodos secos que há a maior diferença de evapotranspiração 

entre o eucalipto e as pastagens. 

Apesar disso, sucessões de anos com precipitação irregulares 

comprometem os estoques de água do solo e podem levar a ocorrência em alguns 

períodos, ainda que curtos, em que o estoque de água armazenado no solo seja de 0 

mm, em trechos do médio curso. 

Além disso, é importante observar que embora tenha-se utilizado valores 

padrões para a variável Capacidade de Água Disponível (CAD), comumente utilizado 

para fins práticos em extensas regiões com mosaicos variados de solos, relevos e 

litologias, como a BHRS, essa capacidade irá variar enormemente, em função da 

classe de solo e mesmo dentro da classe a depender do teor de argila, do relevo e da 

cobertura vegetal.  
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6.4 Vazões  

Discorre-se no presente subcapítulo acerca das séries de dados de vazão 

(m³/s) da BHRS a partir dos dados obtidos junto a ANA (estações fluviométricas 

50690000 e 50700000), entre as décadas de 1970 e 2010.  Os Gráficos 16 a 19, 

mostram a vazão média mensal em metros cúbicos do Rio Subaúma na altura dos 

postos fluviométricos de Cambuis/Jangado, elaborados para facilitar a compreensão 

de seu comportamento, tendo em vista os recortes temporais dos mapas temáticos 

de uso da terra do capítulo 4 e a o período de mudança de local das réguas 

fluviométricas 

Considerando o período como um todo, a vazão média mensal foi de 

4,48m³/s, com desvio padrão de 3,34m³/s. A despeito da BHRS ser dominada por 

solos com média a baixa retenção de água, a combinação de formações geológicas 

sedimentares com camadas permeáveis e climas que favorecem a formação de 

excedentes hídricos na maior parte do ano (Capítulo 4), faz com que o Rio Subaúma, 

seja perene, tendo como a menor vazão mensal (média) do período analisado de 

0,47m³/s e a menor vazão diária de 0,35m³/s. 

Como observado em outras partes do país (LINHARES, 2006; MORAGAS, 

2005; ALCANTARA, 2009), este padrão de perenidade moldado pela constituição 

geológica que amortece as flutuações de vazão, mesmo em períodos mais secos - 

com precipitações mensais podendo ficar abaixo dos 10 mm mensais - pode ser 

estendido para o baixo, médio e alto curso da bacia, visto que em nenhuma das 

campanhas sazonais realizadas entre 2012 e 2013 ou pelo projeto Monitora entre 

2008 e 2013 foram observados pontos do Rio Subaúma completamente seco, mesmo 

quando outros rios próximos (Almada e Gongogi), mas localizados diretamente sobre 

o embasamento cristalino apresentaram intermitência no alto curso. 

A vazão do Rio Subaúma (cerca de 140 milhões de metros cúbicos por ano) 

atualmente é, na maior parte do tempo, suficiente para suprir tanto as demandas 

urbana e rural (Tabela 14) quanto as do maior captador individual desta BH, a 

Empresa Baiana de Águas e Saneamento segundo seus relatórios anuais (EMBASA; 

2012). 
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Tabela 14 – Demandas da Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma (BA) em 2010 

Usos Demanda (m³/ano) 

Demanda Humana Urbana 1.484.030 

Demanda Humana Rural 1.123.761 

Demanda Industrial 1.666.955 

Demanda Animal 1.249.970 

Demanda Irrigação 4.271.649 

Demanda Piscicultura 229.950 

Demanda Total 10.026.315 

Fonte: Instituto Interamericano de Cooperação Para a Agricultura (2010) 

 

Contudo, ressalta-se que a demanda de água da EMBASA vem 

aumentando, de acordo com os valores declarados nos últimos relatórios anuais da 

empresa. Em 2010, o relatório declarou a captação de cerca de 7 litros por segundo, 

valor que se elevou mais de 10 vezes (80 l/s) em 2012 (EMBASA, 2010; 2011; 2012). 

Este padrão de elevação, caso mantido, permite a projeção de falhas no 

abastecimento urbano nos próximos anos pela superexploração. 

Conforme Gráficos 16 a 19, referentes as vazões médias pode-se inferir 

que as vazões, acompanhando as precipitações se concentram nos meses centrais 

do ano (principalmente maio e junho com médias de (191 mm e 179 mm) e são 

menores nas pontas (janeiro e dezembro com médias respectivas de 68 mm e 66 

mm). 

Verifica-se ainda a sazonalidade das vazões é bem marcada e regular e à 

exceção dos anos de eventos ENOS fortes, é relativamente estável com a maior parte 

das vazões, ocorrendo dentro dos limites do desvio padrão (1,4 a 7,8m³/s). 

Quanto as vazões máximas, a maior vazão mensal no período foi próxima 

de 40m³/s, ocorrida em maio de 1989, que por sua discrepância com os demais dados 

da série fez cogitar-se a suspeita de falha no posto fluviométrico, sendo necessária 

uma nova verificação da consistência dos dados para este período. A confirmação do 

resultado ocorreu pela correlação dos dados dessa estação com os de outras três 

estações fluviométricas próximas (Corte Grande, Pedra Salgada e Usina Altamira) e 

com as precipitações, procedimento que confirmou os valores elevados deste mês 

para toda região. 
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Para análise da evolução das vazões do Rio Subaúma, a série de dados 

fluviométricos da bacia foi dividida em 3 períodos de aproximadamente 12 anos e um 

último período de 6 anos, usando como base, os quatro mapas de uso da terra 

produzidos no capítulo anterior, e a troca de local da estação pluviométrica, conforme 

apresentado nos Gráficos 16 a 19:  

 

 

Gráfico 16 – Vazão média mensal do Rio Subaúma entre 1970 e 1983. 

Fonte: Elaborado a partir de dados disponibilizados pela Agência Nacional de Águas (2014). 

 

 

 

Gráfico 17 – Vazão média mensal do Rio Subaúma entre 1984 e 1995. 

Fonte: Elaborado a partir de dados disponibilizados pela Agência Nacional de Águas (2014). 
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Gráfico 18 – Vazão média mensal do Rio Subaúma entre 1996 e 2007. 

Fonte: Elaborado a partir de dados disponibilizados pela Agência Nacional de Águas (2014). 

 

 

 

Gráfico 19 – Vazão média mensal do Rio Subaúma entre 2008 e 2013. 

Fonte: Elaborado a partir de dados disponibilizados pela Agência Nacional de Águas (2014). 

 

O primeiro período (Gráfico 16), de 1972 a 1983, corresponde a fase de 

implantação do reflorestamento na área. Nesse período, a despeito do relevo plano a 

ondulado propício a agricultura, a paisagem da BHRS, especialmente do médio e 

baixo curso era dominada por grandes áreas de florestas naturais ou em recuperação. 

Como visto no Capítulo 5, as principais modificações no uso da terra deste 

período ocorrem pela expansão das áreas de pastagens e agricultura, principalmente 

no alto curso a partir de caminhos e estradas abertas nas décadas anteriores e pelo 

início dos grandes projetos de reflorestamento na primeira metade dos anos 1980. 
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Esse foi um período mais estável das vazões, quando comparado ao 

período seguinte. As vazões médias, nesse período, são mais altas e, as máximas 

mensais com valores acima de 20 e 30m³/s mais frequentes que nos períodos 

posteriores, com apenas uma ligeira tendência a diminuição, acompanhando a linha 

de tendência das precipitações que também apresentou ligeiro decréscimo, entre o 

início da década de 1970 e a metade da década de 1980. 

Computadas as variações cíclicas sazonais de vazão, a média das vazões 

neste período foi de 4,9 m³/s, o desvio padrão de 3,0 m³/s e a mediana de 4,1 m³/s. A 

estabilidade supracitada pode ser percebida nas variações sazonais com 

comportamento dominante do fluxo de água dentro do desvio padrão. 

A partir do final da década de 1970, tem-se início a eucaliptocultura que 

nos períodos seguintes se tornariam um dos motores econômicos da região. No 

período, que vai de 1984 a 1995, se inicia a gradual ampliação das áreas destinadas 

ao reflorestamento para fabricação e celulose, principalmente no alto curso da bacia, 

em áreas antes ocupadas por pastagens e propriedades agricultoras, que migram 

para o médio e baixo curso da BHRS e continuam expandindo-se para áreas antes 

ocupadas por matas nativas. 

As vazões médias do segundo período (Gráfico 17) são, em geral, 

superiores as do período anterior e embora tenha havido incremento nas 

precipitações, esse aumento, cerca de 7 mm mensais, é insuficiente para, sozinho 

explicar o aumento das vazões médias que passaram de 4,92 m³/s do período anterior 

para 5,25 m³/s, acompanhados de aumentos no desvio padrão e mediana (4,58 m³/s 

e 3,96 m³/s). 

O respaldo para o aumento dos picos extremos de vazão deste período em 

comparação com o anterior, pode ser obtido nas precipitações, que neste período são 

mais irregulares e concentradas se comparados ao período anterior. As vazões 

anômalas da primeira metade do período acompanham precipitações mais altas, 

especialmente as de 1989 que por sua vez fazem com que a linha de tendência seja 

deslocada para cima no início do período e sua queda respalda-se na volta a 

normalidade das vazões que continuam diminuindo ao longo do período.  

No terceiro período que corresponde a segunda metade da década de 1990 

até o ano de 2008 quando a eucaliptocultura encontra-se em franca expansão se 

consolidando entre as principais atividades econômicas da BHRS (20% da área da 
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BH) enquanto há o encolhimento das áreas de matas e agropastoris, tendência que 

se consolida no último período que corresponde aos anos posteriores a 2000 que 

correspondem a quarto e último período. 

Nesses períodos as vazões médias da BHRS continuam sua queda 

(Gráficos 18 e 19) e embora uma comparação entre estes dois últimos períodos e os 

anteriores não seja possível em decorrência da troca da localização do posto, é 

possível perceber que nos 18 anos que perfazem estes dois períodos há a queda 

gradual das vazões médias em ambos os períodos. 

A vazão média do terceiro e quarto período são respectivamente 3,93 m³/s 

e 3,50 m³/s, e os desvios padrão consequentes são de 2,66 m³/s e 2,15m³/s. 

Acompanhando a média, as medianas da vazão também caem de 3,21 m³/s para 2,98 

m³/s. 

A influência do uso da terra e das precipitações nas vazões é o objeto de 

estudo do próximo subcapítulo. 

 

6.5 Conversão da precipitação em deflúvio 

As matrizes com valores de precipitação e vazão mensais (Gráfico 20) 

apresentaram correlação linear moderada positiva (ρ = 0,65) enquanto os anuais 

apresentaram correlação forte e positiva (ρ = 0,76). As diferenças podem ser 

atribuídas principalmente ao atraso no processo de resposta das vazões às 

precipitações. 
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Gráfico 20 – Relação entre vazão e precipitação anual da Bacia Hidrográfica do Rio 

Subaúma - BA, entre 1970 e 2013. 

Fonte: Elaborado a partir de dados disponibilizados pela Agência Nacional de Águas (2014). 

 

Estimulado pelas relações entre a precipitação e os elementos do sistema, 

tais como os processos de interceptação, umedecimento do solo, recarga do lençol 

freático e escoamento sub-superficial e subterrâneo, há um efeito de memória no 

sistema que diferencia parcialmente a evolução dos valores de precipitação dos de 

vazões. Corroboram com isso as correlações fortes e positivas das matrizes de 

máximas anuais (ρ = 0,80), amplitudes anuais (ρ = 0,82) e fracas e negativas das 

mínimas anuais (ρ = 0,24) entre as matrizes de vazão e precipitação, sendo possível 

inferir que há uma maior correlação entre precipitação e vazão nos anos mais 

chuvosos. 

Para testar a hipótese de que as mudanças no uso da terra estão afetando 

a vazão da BH, foi adotado o parâmetro resposta hidrológica (RH) (Tabela 15), que 

segundo Linhares (2006), por ser um parâmetro adimensional que reflete a produção 

de água na bacia, porém normalizado para a influência da precipitação, fornece a 

possibilidade de avaliar as variações quantitativas de água na bacia e sua dinâmica, 

independente das variações na precipitação. 
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Tabela 15 – Resposta Hidrológica Mensal da Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma - BA 

  Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

1972 0,08 0,05 0,06 0,06 0,05 0,07 0,10 0,10 0,09 0,12 1,71 0,07 
1973 0,17 0,42 0,04 0,08 0,08 0,08 0,12 0,10 0,09 0,10 0,07 0,37 
1974 0,07 0,05 0,07 0,05 0,15 0,14 0,10 0,14 0,14 0,11 0,12 0,14 
1975 0,09 0,20 0,08 0,07 0,09 0,10 0,10 0,14 0,14 1,84 0,53 0,08 
1976 0,33 0,08 0,13 0,14 0,17 0,08 0,13 0,10 0,13 0,06 0,07 0,49 
1977 0,06 0,06 0,27 0,06 0,09 0,11 0,13 0,26 0,16 0,08 0,24 0,10 
1978 0,52 0,06 0,08 0,06 0,12 0,11 0,12 0,18 0,14 0,46 0,19 0,23 
1979 0,13 0,07 0,20 0,14 0,13 0,07 0,21 0,15 0,13 0,54 0,10 0,34 
1980 0,10 0,09 0,13 0,13 0,07 0,09 0,10 0,10 0,10 0,14 0,10 0,21 
1981 0,10 0,15 0,03 0,26 0,19 0,08 0,16 0,14 0,34 0,98 0,12 0,08 
1982 0,36 0,08 0,67 0,04 0,07 0,13 0,16 0,25 0,12 0,11 0,18 0,15 
1983 0,14 0,05 0,05 0,09 0,14 0,10 0,07 0,09 0,26 0,09 0,08 0,18 
1984 0,18 0,15 0,05 0,06 0,07 0,08 0,13 0,09 0,16 0,14 0,12 1,61 
1985 0,06 0,05 0,04 0,04 0,13 0,20 0,11 0,15 0,27 0,13 0,08 0,17 
1986 0,24 0,22 0,04 0,08 0,12 0,09 0,10 0,10 0,09 0,07 0,08 0,17 
1987 0,18 0,09 0,08 0,08 0,06 0,08 0,18 0,08 0,16 1,11 0,09 0,25 
1988 0,05 0,11 0,05 0,06 0,08 0,09 0,08 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 
1989 0,13 0,27 0,04 0,07 0,13 0,24 0,15 0,19 0,15 0,11 0,33 0,11 
1990 0,30 1,33 0,28 0,11 0,10 0,08 0,13 0,10 0,11 0,11 0,11 0,07 
1991 0,15 0,34 0,04 0,08 0,06 0,11 0,12 0,11 0,19 0,53 0,31 0,20 
1992 0,05 0,07 0,11 0,15 0,11 0,06 0,08 0,14 0,09 0,44 0,10 0,12 
1993 0,16 1,79 4,64 0,33 0,04 0,07 0,09 0,05 0,13 0,07 0,08 0,28 
1994 0,10 0,06 0,06 0,03 0,08 0,08 0,13 0,09 0,09 0,07 0,17 0,05 
1995 0,32 0,16 0,08 0,04 0,05 0,11 0,06 0,10 0,10 1,02 0,03 0,08 
1996 0,12 0,06 0,11 0,03 0,07 0,08 0,08 0,06 0,06 0,33 0,03 0,23 
1997 0,05 0,05 0,05 0,09 0,10 0,11 0,08 0,11 0,76 0,12 0,53 0,07 
1998 0,05 0,19 0,06 0,03 0,05 0,07 0,10 0,08 0,13 0,26 0,26 0,08 
1999 0,05 0,03 0,12 0,06 0,06 0,07 0,06 0,07 0,12 0,07 0,12 0,07 
2000 0,10 0,07 0,10 0,07 0,10 0,11 0,12 0,11 0,09 0,25 0,08 0,07 
2001 0,07 0,09 0,04 0,05 0,07 0,05 0,08 0,06 0,09 0,11 0,21 0,07 
2002 0,09 0,07 0,07 0,07 0,04 0,07 0,09 0,10 0,12 0,28 0,06 0,07 
2003 0,14 0,05 0,03 0,09 0,05 0,07 0,07 0,09 0,10 0,08 0,06 0,18 
2004 0,07 0,09 0,13 0,06 0,07 0,06 0,10 0,08 0,09 0,13 0,04 0,39 
2005 0,03 0,03 0,03 0,03 0,06 0,05 0,08 0,08 0,14 0,14 0,05 0,05 
2006 0,10 0,06 0,03 0,02 0,05 0,08 0,11 0,06 0,04 0,07 0,05 0,12 
2007 0,06 - 0,06 0,04 0,05 0,07 0,10 0,12 0,10 0,23 0,44 0,17 
2008 0,36 0,06 0,03 0,11 0,07 0,07 0,09 0,11 0,12 0,12 0,15 0,06 
2009 0,12 0,04 0,35 0,05 - 0,09 0,11 0,08 0,19 0,07 0,63 0,52 
2010 0,10 0,07 0,03 0,06 0,07 0,05 0,11 0,11 0,15 0,15 0,69 0,14 
2011 0,08 0,06 0,05 0,08 0,13 0,13 0,11 0,18 0,08 0,05 0,13 0,14 
2012 0,11 0,13 0,14 0,03 0,08 0,06 0,08 0,09 0,13 0,20 0,11 0,41 
2013 0,06 0,12 0,01 0,03 0,12 0,05 0,05 0,08 0,07 0,11 0,07 0,12 

Fonte: Elaborado a partir de dados disponibilizados pela Agência Nacional de Águas (2014). 

 

Em média a resposta hidrológica mensal da BHRS foi de 0,15, com desvio 

padrão 0,28 e amplitude máxima de 4,56. Em geral os valores mensais de resposta 

hidrológica possuem fraca correlação com as precipitações mensais (ρ < |0,30|) e 

moderada negativa para os totais anuais (ρ = -0,35). Isso corrobora com o supracitado 

atraso mensal das vazões provocados pelo ciclo mais lento da água dependente da 
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memória do sistema, que por sua vez é definida pelas características pedológicas, 

geomofológicas e geológicas predominantes do sistema: rochas e pacotes 

sedimentares de alta porosidade dispostos em camadas e solos de texturas areno a 

areno-argilosas dispostos em relevos de baixa declividade que favorecem os fluxos 

lentos (subsuperficiais e subterrâneos). 

Além disso, há relação da resposta hidrológica com a sucessão de anos 

secos seguidos por chuvosos e vice-versa. Exemplos ocorrem em 1976 e 1993 

(Gráficos 21 e 22), quando os maiores valores de resposta hidrológica são explicados 

pelo efeito memória das vazões, inexistente nas precipitações. Dessa forma, em 

decorrência das baixas precipitações destes anos, os fluxos de água subterrâneos 

recarregados nos anos anteriores mais chuvosos, passaram a ter maior peso na 

alimentação do rio Subaúma. 

 

  

 

Gráfico 21 – Vazão e precipitação anual da Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma - BA 

entre 1972 e 2013. 

Fonte: Elaborado a partir de dados disponibilizados pela Agência Nacional de Águas (2014). 
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Gráfico 22 – Resposta hidrológica anual da Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma - BA 

entre 1972 e 2013. 

Fonte: Elaborado a partir de dados disponibilizados pela Agência Nacional de Águas (2014). 

 

A aplicação do coeficiente de Pearson mostrou correlação fraca ou fortuita 

(ρ < 0,30) entre as matrizes dos principais usos da terra (matas nativas, áreas de 

reflorestamento, pecuária e agricultura e a junção de matas e áreas de 

reflorestamento) e das médias, desvios padrão e amplitudes anuais do parâmetro 

resposta hidrológica, corroborando com o estudo de Hewlett (1982), para quem a 

resposta hidrológica, especialmente, em bacias hidrográficas de maior porte tem como 

principal controlador a geologia em detrimento do uso  da  terra. 

Embora o coeficiente de Pearson, que investiga apenas correlações 

lineares, utilizando as matrizes anuais de RH e de crescimento estimados dos 

principais usos da terra, não tenha obtido sucesso em apontar relações entre vazões 

e usos da terra, a consistente diminuição da resposta hidrológica no período, 

especialmente na década de 2000 quando há maior diferenciação, entre vazão e 

precipitação parece indicar que a relação entre os usos e a vazão não é inexistente.  

Para a análise mais detalhada dessa relação foi elaborado um gráfico – no 

qual a escala foi limitada a 0,2, no intervalo onde se encontram a maior parte das 

respostas hidrológicas da BH – ao qual foi ajustada uma linha de tendência polinomial 

de quarta ordem – permitindo, dessa forma, a melhor visualização das tendências da 

RH (Gráfico 23). 
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Gráfico 23 – Evolução da Resposta  Hidrológica anual e das Áreas florestais da Bacia 

Hidrográfica do Rio Subaúma - BA entre 1972 e 2013. 

Fonte: Elaborado a partir de dados disponibilizados pela Agência Nacional de Águas (2014). 

 

É possível perceber ao menos dois momentos distintos no Gráfico 23. No 

primeiro momento as precipitações ligeiramente maiores e a gradual substituição da 

mata pelas pastagens provocam a elevação da resposta hidrológica, atingindo seu 

pico por volta de 1982 e então voltam a cair juntamente com as áreas de campos 

agrícolas e pastagens o que parece indicar a existência de relação entre áreas de 

pastagens (ou florestais) e a resposta hidrológica da BHRS. 

Além disso, o tempo de memória do circuito mais curto de alimentação da 

vazão, diretamente dependentes do escoamento superficial, apresentaram severas 

modificações ao longo do período. Esse tempo foi verificado pelo tempo de residência 

da água nos ciclos rápidos da BHRS segundo a metodologia do capítulo 3.  

O tempo de residência era em média era de 3,5 dias (1972-1974) no início 

do período, quando a complexidade florística da vegetação determinava escoamentos 

superficiais mais lentos, apresentou ligeira quedas na década  seguinte (3,2 dias no 

período de 1983-1985) em decorrência da diminuição da complexidade da vegetação 

dada a expansão das pastagens e finalmente caiu sucessivamente para 2,7 (1994-

1996) e 2,1 (2007-2009) dias com a expansão da eucaliptocultura e encolhimento das 

áreas de matas e pastagens em decorrência das diferenças do sistema radicular entre 
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pastagens e eucaliptocultura, que diminuiu a eficiência de estocagem nesse 

subsistema. 

Além disso, indicativos do efeito das modificações destes elementos do 

sistema no escoamento podem ser observados nos tempos de residência das 

estações secas e chuvosa (Tabela 16). Os tempos de residência da estação seca são 

em geral menores que os da estação chuvosa, ou mesmo que os anuais, em 

decorrência do maior tempo para chegar a saturação do solo na estação seca, e 

portanto atingir o ponto em que há o escoamento da água. Mas, de modo geral, o 

comportamento desses tempos de residência são semelhantes aos anuais, havendo 

a diminuição gradual ao longo dos períodos em estudo, provavelmente em 

decorrência da substituição dos usos da terra tradicionais pelos modernos fomentados 

pela nova identidade regional. 

 

Tabela 16 – Tempos Médios de Residência 

Tempo de residência (dias) 1972-1974 1983-1985 1994-1996 2007-2009 

Anual 3,5 3,2 2,7 2,1 

Estação seca 3,8 3,0 2,7 2,6 

Estação chuvosa 3,1 2,3 2,5 1,9 

 

Os resultados indicam que, embora fortemente dependentes das 

precipitações, as vazões parecem sofrer efeito das modificações do uso da terra, 

corroborando com estudos anteriores em outras partes do país que tem relacionado 

a taxa de desflorestamento a resposta hidrológica. Exemplos podem ser encontrados 

na BH do alto do rio Claro (GO) onde Moragas (2005) conclui haver diminuição das 

vazões em decorrência das atividades antrópicas, no rio Ji-Paraná (AM) onde  estudos 

de Linhares et al. (2005) e Linhares (2006)  encontraram evidências que suportam que 

o desmatamento tem influído positivamente, ainda que de forma limitada, nas taxas 

de escoamento anual e mais tarde no Alto e Médio do Rio Teles (MT) onde Alcântara 

(2009), utilizando metodologia semelhante a de Linhares (2006) encontrou evidências 

ainda mais fortes para a relação entre desflorestamento e resposta hidrológica. 
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7. DINÂMICA DA QUALIDADE DA ÁGUA NA BHRS 

Mesmo Bacias Hidrográficas com altas taxas pluviométricas distribuídas 

durante o ano, podem sofrer com a escassez de água. Isso ocorre quando os 

parâmetros físico-químicos da água não atendem aos padrões mínimos de 

potabilidade necessários para sustentação dos usos múltiplos dados a água pelas 

sociedades. 

Além disso, a degradação dos recursos hídricos por causas naturais ou 

antrópicas versa-se em uma ameaça aos ecossistemas e comunidades que deles 

dependem. O problema é agravado no Brasil, onde 90% do esgoto doméstico e 70% 

do esgoto industrial é lançado nas águas superficiais (MILARÉ, 2007), na maior parte 

dos casos sem qualquer tratamento ou preocupação com os impactos relacionados a 

introdução de matéria e energia nestes sistemas. Além disso, as atividades 

mineradoras, agrícolas e pecuárias podem representar potenciais fontes de 

contaminação ao acelerar a erosão dos solos, sedimentos e rochas e introdução de 

patógenos e insumos. 

Aceita-se que a qualidade da água é função do sistema antropo-físico que 

tem na bacia a sua célula básica. A resiliência deste sistema permite que ele absorva 

estresses de determinadas amplitudes pela ajustagem interna sem que haja ruptura 

de sua estabilidade e sem alterações significativas no output do sistema. Segundo 

Christofoletti (1979), embora permita a absorção de determinada magnitude de 

variação, o estado de estabilidade não é imutável e, quando um evento de entrada 

ultrapassa o limiar compatível com a organização do sistema este tenderá a se 

transformar, talvez permanentemente. 

Além disso, o comportamento sistêmico da bacia implica que impactos 

atinjam suas funções como um todo e desta forma alterações introduzidas em dada 

parte da Bacia Hidrográfica afetem todo sistema, em especial à jusante dos eventos. 

Afora os impactos ambientais aos ecossistemas existem custos sociais e 

econômicos associados à poluição dos recursos hídricos em decorrência de perdas 

agropecuárias, do aumento dos gastos com a potabilização da água, da perda de 

vidas humanas e do tratamento de doenças veiculadas pela água ou influenciadas 

pela falta dela (MOTA, 1996). 
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No Brasil as preocupações referentes a degradação da qualidade das 

águas superficiais entram na ordem do dia em decorrência dos crescentes impactos 

verificados na maior parte dos corpos hídricos brasileiros. 

O estabelecimento de parâmetros de qualidade da água foi realizado pelas 

resoluções CONAMA n°20, de 18 de junho de 1986 (BRASIL, 1986b) e CONAMA 

nº357, de 17 de março de 2005, que classificaram as águas territoriais em doces 

(salinidade menor que 0,5%), salobras (salinidade entre 0,5% e 3%) e salinas 

(salinidade superior a 3%). Essas classes foram divididas em outras subclasses de 

acordo com suas características físico-químicas e com os usos prioritários dessas 

águas. Dessa forma, as águas doces foram divididas em 5 classes, sendo uma delas 

especial conforme pode ser visto no quadro 14. 

 

Quadro 14 – Classificação das águas conforme os usos preponderantes 

Classe Usos 

Especial a) ao abastecimento doméstico sem prévia ou com simples desinfecção. 
b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas. 

1 a) ao abastecimento doméstico após tratamento simplificado; 
b) à proteção das comunidades aquáticas; 
c) à recreação de contato primário (natação, esqui aquático e mergulho); 
d) à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se 
desenvolvam rentes ao Solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de 
película. 
e) à criação natural e/ou intensiva (aquicultura) de espécies destinadas á 
alimentação humana. 

2 a) ao abastecimento doméstico, após tratamento convencional; 
b) à proteção das comunidades aquáticas; 
c) à recreação de contato primário (esqui aquático, natação e mergulho); 
d) à irrigação de hortaliças e plantas frutíferas; 
e) à criação natural e/ou intensiva (aquicultura) de espécies destinadas à 
alimentação humana. 

3 a) ao abastecimento doméstico, após tratamento convencional; 
b) à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; 
c) à dessedentação de animais. 

4 a) à navegação; 
b) à harmonia paisagística; 
c) aos usos menos exigentes. 

Fonte: Elaborado a partir de Brasil (2005) 

 

Por falta de estudos e de uma classificação oficial, considera-se aqui as 

águas superficiais da BHRS como águas de classe 2, categorização apoiada na 

resolução Conama 357 e, em documentos oficiais, tais como o relatório síntese do 

Programa de Desenvolvimento Sustentável – APA Litoral Norte da Bahia (BAHIA, 



199 
 

 
 

2001b), os relatórios do Programa Monitora (BAHIA, 2008) e o relatório anual da 

Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA, 2011). 

Os usos das águas superficiais da BHRS são predominantemente rurais 

(recreação, irrigação, dessedentação de animais, etc), tendo como exceções a 

captação e tratamento convencional de água e a diluição do esgoto urbano, ambos 

no município de Entre Rios no médio curso da bacia. 

A integração entre os informações geoambientais e socioeconômicas, 

realizadas respectivamente nos capítulos 3 e 4, indica que os recursos hídricos desta 

bacia estão sujeitos a ameaças que podem afetar suas características e diminuir sua 

qualidade.  

A ocupação urbana e o saneamento básico deficiente fazem com que o 

lançamento de efluentes domésticos ocorram “in situ”, tanto na área urbana de Entre 

Rios, quanto nos diversos povoados da área, incluindo o distrito de Subaúma que 

despeja seus efluentes de forma difusa diretamente no estuário do rio homônimo. 

Não obstante, a área urbana da bacia possua coleta de lixo, os resíduos 

recolhidos são alocados para lixões de onde são lixiviados, produzindo chorume que 

pode contaminar os recursos hídricos superficiais e sub-superficiais. As atividades 

mineradores, tais como a extração de petróleo e argila, também representam 

potenciais fontes de contaminação, através do revolvimento do solo, da utilização de 

insumos e da produção de resíduos. 

As características climáticas, geológicas, pedológicas e geomorfológicas 

da BHRS, em particular o formato alongado com amplas áreas de relevos quase 

planos em terrenos sedimentares pouco coesos e com alto grau de permeabilidade, 

propiciam excelentes taxas de infiltração e minimizam o risco de enchentes. Todavia, 

essas condições apontam vulnerabilidade dos solos à erosão pluvial, especialmente 

laminar, durante as chuvas que ultrapassam a capacidade de infiltração do solo e 

produzem fluxo superficial suficiente para carrear minerais solúveis e demais formas 

de sedimentos para o corpo hídrico principal. Além disso, o pisoteio do gado nas 

pastagens e o trânsito de máquinas pesadas em áreas florestadas e agrícolas tendem 

a adensar o solo, diminuindo o seu potencial de infiltração, concentrando o fluxo lateral 

de água e consequentemente provocando erosão dos solos mais frágeis. 

A utilização de insumos agrícolas (fertilizantes e defensivos) em 

decorrência da pobreza química da maior parte dos solos que sustentam as atividades 
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citricultoras e eucaliptocultoras representam outro potencial vetor de contaminação 

dos corpos hídricos, agravado pela porosidade dos solos o que pode levar a 

contaminação dos fluxos subterrâneos de água. 

Consonante com a metodologia proposta no Capítulo 3, o estado das águas 

do rio Subaúma é investigado, utilizando dados físico-químicos das águas obtidos em 

visitas de campo e físico-químico-biológicos obtidos pelo projeto Monitora do governo 

da Bahia (Tabela 18). Os pontos de amostragem e os resultados das análises da 

qualidade de água obtidos nas campanhas de 2012 a 2013, podem ser vistos 

respectivamente na Mapa 7 (p.70) e na Tabela 17: 

 

Tabela 17 – Parâmetros de qualidade de água medidos em campo (onde Pt é o ponto 

de coleta, PH é o Potencial de Hidrogênio, µS/cm é a condutividade elétrica, TDS é 

sólidos dissolvidos totais, OD é oxigênio dissolvido e T é a temperatura da água), em 

vermelho marcados valores fora dos padrões da resolução CONAMA 357 para águas 

de classe 2 

Campanha pH µS/cm 
TDS  

(mg/l) 
Salinidade  

(‰) 
OD 

(mg/l) 
T(°C) Turbidez 

PT1 

Ago 6,31 265,6 130 0,1 3,32 23,8 4,9 

Dez 5,68 216,3 106 0,1 1,57 25 7,62 

Mar 7,15 165,5 81 0,1 7,52 29,2 * 

Jun 7,11 279,9 137 0,1 4,99 24,3 5,86 

PT2 

Ago 7,96 249,4 122 0,1 6,65 23,4 7,65 

Dez 6,92 266,9 130 0,1 6,32 25 7.62 

Mar 6,94 197,7 97 0,1 9,33 26,4  

Jun 7,06 308,0 151 0,2 6,77 24,4 14,9 

PT3 

Ago 6,22 306 150 0,1 6,43 25 7.76 

Dez 5,9 249 122 0,1 3,23 25,2 13 

Mar 6,79 226,4 111 0,1 4,79 25,0  

Jun 7,08 244,9 120 0,1 7,38 25,5 8,09 

PADRÃO CONAMA 

CONAMA ≥6≤9 - ≤500 <0,5* ≥5 - ≤40 

*Valor que define águas doces 



201 
 

 
 

Tabela 18 – Parâmetros de qualidade de água medidos pelo projeto Monitora, em 

vermelho marcados valores fora dos padrões da resolução CONAMA 357 para águas 

de classe 2 

Campanha pH µS/cm TDS  
(mg/l) 

Salinidade  
(‰) 

OD (mg/l) T(°C) Turbidez 
RCN-SUN-600 

2008-1 
 

6,97 - -  6,45 31,7 23,3 
2008-2 7,17 - 186 0,18 6,59 24,9 14,1 
2008-3 6,52 - - 0,12 6,46 25,8 14,9 
2008-4 6,54 - 135 0,15 4,4 27,9 20,6 
2009-1 7,15 242 - 0,14 5,68 30,6 28 
2009-2 6,68 147 142 0,10 5,02 32,3 17,6 
2009-3 6,42 264,7 - 0,14 3,79 25,49 14,4 
2009-4 7,26 336,3 177 0,13 5,46 30,54 43,6 
2010-1 7,07 231,7 - 0,09 5,35 31,65 70,5 
2010-2 5,91 428 303 0,20 2,72 29,8 19,6 
2011-1 7,59 - - - 4,6 25,6 15,6 
2011-2 7,55 - 180 - 8,13 26,3 26,7 
2012-1 7,45 274 - 0,20 8,26 28 22,2 
2012-2 7,21 309 334 0,20 5,92 27,3 11,5 
2013-1 6,39 477 - 0,30 5,9 27,6 15,5 
2013-2 7,77 322 232 0,30 7,37 26,2 33,2 

 RCN-SUN-800 
 

  

2008-1 
 

-  - - - -  -   - 
2008-2  - - - -  -  -  - 
2008-3 6,63 - - 0,18 5,66 24,7 12,2 
2008-4 6,22 - 164 0,12 3,8 29,4 12,6 
2009-1 7,41 246,9 - 0,15 6,11 29,8 11,6 
2009-2 6,74 157 133 0,14 4,06 30,9 9,09 
2009-3 6,71 203,7 - 0,10 4,29 25,3 15,2 
2009-4 7,52 276,2 153 0,14 6,01 26,1 14,4 
2010-1 6,05 306,2 - 0,13 5,1 29,53 21,6 
2010-2 6,14 318 222 0,09 5,27 28,4 17,2 
2011-1 6,27 - - 0,20 6,6 23,7 26,5 
2011-2 7,46 - 180 - 8,62 26,3 20,4 
2012-1 7,85 259,7 - - 7,17 26,4 12,6 
2012-2 7,62 266 84 0,20 6,38 26,6 9,6 
2013-1 7,48 105,4 - 0,20 9,28 25,7 24,5 
2013-2 7,61 215,6 192 0,30 7,71 24,8 27,3 

RCN-SUN-900 
 2008-1 

 
6,78 - - - 6,15 29,5 4,67 

2008-2 6,92 - 87 0,09 7,45 29,8 14,1 
2008-3 6,6 - - 0,07 5,69 26 5,96 
2008-4 7,51 - 111 0,10 5 29,6 6,43 
2009-1 7,46 196,4 - 0,11 6,62 30,3 7,41 
2009-2 7,61 198,5 89,7 0,09 4,97 30,2 4,4 
2009-3 6,69 148,7 - 0,06 4,74 25,06 14,7 
2009-4 6,37 187 106 0,06 6,71 27,2 7,26 
2010-1 6,78 119,8 - 0,04 6,7 29,76 12,1 
2010-2 6,51 197 143 0,10 5,5 28,2 19,3 
2011-1 7,52 - - - 5 24,6 7,2 
2011-2 7,73 - 60 - 9,76 27,5 10,5 
2012-1 7,89 171 - 0,10 7,7 27,4 5 
2012-2 8,51 138,5 130 0,10 0,1 27,9 6,7 
2013-1 5,59 125,5 - 0,80** 4,61 30,7 4,6 
2013-2 6,7 146 96 0,10 7,64 25,8 11,7 

PADRÃO CONAMA 
CONAMA ≥6≤9 - ≤500 <0,5* ≥5 - ≤40 

Fonte: Programa Monitora 
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Com valores de salinidade variando entre 0,04 e 0,3%, o rio Subaúma é 

considerado um rio de águas doces. Um valor atípico (0,8%), compatível com águas 

salobras, foi registrado nas amostras do Programa Monitora, todavia a discrepância 

deste com os obtidos nas demais campanhas e com a condutividade elétrica leva a 

crer que esse valor se trata de contaminação da amostra ou erro de medição. 

Os valores de pH, sólidos dissolvidos, salinidade e turbidez a despeito das 

variações temporais e espaciais, mantem-se em sua maior parte dentro das normas 

exigidas para águas de classe 2 pela resolução CONAMA 357. Inconformidades com 

essa norma ocorreram na turbidez em março e setembro de 2009 e janeiro de 2010 

(RCN-SUN-600) e, no pH em janeiro (RCN-SUN-900) e dezembro (PT-1 e PT-3) de 

2013. Estes valores, embora fora dos padrões da referida resolução, apresentam-se 

dentro do esperado para águas superficiais, segundo resultados apresentado por 

Donadio et al. (2005). 

Uma maior quantidade de valores discrepantes dos limites da legislação foi 

observada na variável oxigênio dissolvido. Das 60 análises, 26% se mostrou fora do 

padrão de conformidade, ocorrendo violações nas normas em todos os pontos de 

amostragem, à exceção do PT2, ameaçando inviabilizar a categorização do corpo 

como de classe 2 e destinar as águas a usos menos nobres. 

Baixos valores de oxigênio dissolvidos são associados por Brown (1988 

apud ARCOVA e CICCO, 1999) a declividades menos acentuadas, como as 

ocorrentes na BHRS, que minimizam a transferência de oxigênio atmosférico para 

água pelo processo de difusão e, consequentemente, leva a uma aeração menos 

eficiente. 

Sobre a distribuição temporal dos dados, a comparação dos dados das 

Tabelas 17 e 18 organizados ao longo dos meses do ano indicam que a variação dos 

parâmetros observados sofre o efeito da sazonalidade e do clima, em especial da 

distribuição anual das precipitações (Capítulo 6), que exerce efeito decisivo sob as 

características químico-físicas do deflúvio.  

Comumente nos meses chuvosos (março a agosto), há maiores valores 

nos parâmetros condutividade, salinidade e sólidos dissolvidos e mais baixos valores 

de oxigênio dissolvido e turbidez. 

A relação entre as características físicas da bacia e a distribuição espacial 

dos resultados dos parâmetros observados na água sugere influências das condições 
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geomorfológicas, litológicas, pedológicas e, principalmente de uso da terra nos 

parâmetros citados.  

A literatura indica que as características químicas do deflúvio são 

expressão da interrelação entre as características dos elementos dos sistemas, tais 

como geologia, (a composição da rocha determina a química do solo e da água), 

tamanho relativo da bacia (em bacias maiores a água percorrerá um maior caminho 

antes de finalmente alcançar o output do sistema) e outras fontes geradoras de íons 

(agroquímicos, efluentes industriais, rejeitos de mineração, etc) (VAZHEMIN, 1972; 

PEREIRA, 1997; MICHAUD, 1991; BATISTA, 2004; MOSCA, 2008). 

Mesmo que não seja possível inferir variações espaciais da qualidade da 

água a partir do pequeno volume da dados amostrados nos pontos PT-1, PT-2 e PT-

3, a relação pode ser percebida pela análise dos dados dos pontos monitorados (RCN-

SUN-600, RCN-SUN-800 e RCN-SUN-900) pelo INEMA.  

Há diferenciação dos atributos químicos da água entre o médio e o baixo 

curso do rio Subaúma, com o progressivo empobrecimento das águas entre os pontos 

RCN-SUN-900 e RCN-SUN-600 no que se refere a sólidos dissolvidos e íons de sais. 

Atribui-se essa redução dos valores à interação de solos de matriz mais pobres e a 

melhor conservação dos sistemas originais nas partes mais baixas da bacia.  

No baixo curso há também um menor variação sazonal nos atributos 

condutividade elétrica e sólidos dissolvidos, isso ocorre tanto pela ocorrência de solos 

ainda mais pobres que os do médio curso, predominando os de natureza 

quartzarênica, quanto pela menor variação anual das precipitações. 

Segundo Arcova e Cico (1999) e Batista (2004) para solos quimicamente 

pobres espera-se, em geral, valores baixos de condutividade elétrica, pelo menor 

produção e aporte de íons nas águas. Valores mais altos como os da BHRS, estão 

relacionados a ambientes impactados e práticas inadequadas de uso da terra, como 

desmatamento, irrigação, etc (BATISTA, 2004; MOSCA, 2008). 

Embora as águas do rio Subaúma contenham diversos elementos (amônia, 

nitratos, nitritos, potássio, fenóis, etc) que podem ter como origem a aplicação de 

fertilizantes, nas amostras de água obtidas pelo INGA, os mecanismos de 

retroalimentação da BHRS tem sido consistentes na depuração dos agrotóxicos, não 

tendo sido encontrados traços de nenhum dos 27 pesticidas buscados pelo INGA em 
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nenhum dos três pontos (RCN-SUN-600, RCN-SUN-800 e RCN-SUN-900) nas 

campanhas realizadas em 2009 e 2010 (BAHIA, 2014). 

Conquanto não se tenha apurado a presença de pesticidas, verificou-se 

toxidez da água, de acordo com o proposta do IGAM (MINAS GERAIS, 2009), 

indicando a presença de substâncias consideradas tóxicas ou carcinógenas para os 

seres humanos e/ou inibidoras do funcionamento dos ecossistemas aquáticos. Dentre 

os elementos propostos pelo IGAM (amônia, arsênico, bário, cadmium, chumbo, 

cianetos, cobre, cromo, fenóis, mercúrio, nitratos, nitritos e zinco), foi verificada 

contaminação por amônia e por fenóis nos três pontos de análise do Projeto Monitora. 

Cerca de 23% das amostras apresentou contaminação por amônia, violando os 

valores  determinados para águas de classe 2 pela resolução CONAMA 357, tendo 

índices de toxidez variando entre média e alta contaminação. 

A contaminaçao por fenóis, poluentes organoquímicos comuns tanto nas 

indústrias de celulose (EMPINOTTI et al., 2013) e petroleira (KAMEDA et al., 2003) 

quanto em pesticidas, foi mais generalizada, sendo percebida em 68,7% das 

amostras. Nesse caso, predominaram valores compátiveis com alta contaminação na 

maior parte das amostras, segundo classificação do índice de toxidade do IGAM. 

Além destes elementos, foram percebidas violações dos padrões da 

referida resolução CONAMA em contaminações por alumínio solúvel (alta 

contaminação em 4 das 14 amostras), ferro solúvel (média a alta contaminação em 

todas as 14 amostras), manganês (baixa a média contaminação em 6 das 14 

amostras) e níquel (baixa contaminação de 2 das 14 amostras). Um resultado da 

erosão dos solos da bacia, ricos em sílica, alumínio e óxidos de ferro que dão a água 

cor escura mais ascentuada e turbidez mais baixa, conclusão corroborada pela 

redução destes elementos em direção a foz do Subaúma, em decorrência da 

substituição dos solos ricos em óxidos, predominantes no médio e alto curso por solos 

quartzosos predominantes no baixo curso da BHRS. 

Afora isto, os processos da bacia não tem sido tão eficiente na depuração 

de contaminantes biológicos, tendo sido encontrados coliformes fecais 

termotolerantes em todas as campanhas, em algumas delas com teores inconformes 

com o padrão da resolução CONAMA 357 (Tabela 19): nos meses de janeiro de 2008, 

janeiro de 2010, novembro de 2011 e agosto de 2013. 
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Tabela 19 – Coliformes fecais medidos pelo projeto Monitora, em vermelho marcados 

valores fora dos padrões da resolução CONAMA 357 para águas de classe 2 

Coliformes  

termotolerantes  

(UFC/100mL) 

Data da Campanha 
RCN -
SUN - 
900 

RCN -
SUN - 
800 

RCN -
SUN - 
600 

Limite 

jan-08 4300 3300  - 1000 

jun-08 140 220  - 1000 

set-08 640 110 200 1000 

nov-08 300 5 7 1000 

jan-09 500 74 320 1000 

mar-09 880 75 460 1000 

jun-09 72 54 740 1000 

set-09 480 71 89 1000 

jan-10 5000 320 11000 1000 

abr-10 400 160 600 1000 

jul-11 170 20 16000 1000 

nov-11 1100 170 220 1000 

abr-12 330 120 230 1000 

nov-12 490 170 490 1000 

mar-13 68 150 13000 1000 

ago-13 1700 68 410 1000 

 

 

Indícios de contaminação da água também foram encontrados no PT-1 em 

2012 e 2013, durante os campos 2, 3 e 4, apontados por moradores das proximidades 

e por placas instaladas pela prefeitura, alertando quanto ao risco de esquistossomose 

(Figura 37). 
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Figura 37 – Placa de alerta quanto ao risco de contaminação por esquistossomose 

instalada pela Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinhas nas proximidades do 

primeiro ponto de coleta de dados (PT-1).  

Foto: Amom Teixeira – 18 de março de 2013 

 

A origem da contaminação por microrganismos pode ser atribuída, tanto 

aos rebanhos de gado bovino e suíno, quanto aos pontos de descarga de dejetos 

domésticos instalados nas comunidades da área, verificados durante as visitas a área 

de estudo e corroborado pelos relatórios do Programa Monitora. 

Problemas referentes à qualidade da água também podem ser percebidos 

pela variação do Índice de Qualidade da Água (Gráfico 24) e do Índice de Eutrofização 

da Água (Tabela 20).  



207 
 

 
 

 

Gráfico 24 – Variação do Índice de Qualidade da água do rio Subaúma entre 2008 e 

2013. 

Fonte: Elaborado a partir dos dados disponibilizados pelo Programa Monitora 

 

Enquanto o IQA tem como foco, principalmente o estabelecimento de sua 

qualidade para o uso humano, o índice de eutrofização procura estabelecer classes e 

limites de eutrofização da água, medida indireta da capacidade do corpo fluvial manter 

o ecossistema aquático. 

A classificação do IQA dos pontos RCN-SUN-600, RCN-SUN-800 e RCN-

SUN-900 indicou perturbações de qualidade da água em todos os pontos, tendo a 

BHRS águas que variam entre qualidade regular a ótima (Gráfico 24), predominando 

águas de boa qualidade. 

Embora os menores valores de qualidade tenham sido registrados no ponto 

do baixo curso, no geral deste ponto apresentaram qualidade superior as dos demais 

pontos de amostragem. Esse padrão pode ser explicado pela melhor manutenção dos 

ecossistemas naturais e menor intensidade da ocupação e usos da terra. 

Mesmo que possam ser encontradas cultivos de eucalipto e de extração de 

petróleo neste trecho da BHRS, a presença de extensões de áreas protegidas pela 

legislação, impróprias para agricultura ou com predomínio de processos 

morfogenéticos tais como dunas, brejos, solos bastante pobres e excessivamente 
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drenados devido a matriz geológica quartzarênica, limitaram a ocupação dessas áreas 

até o presente. 

Corroborando com o índice de qualidade da água e com os principais 

atributos físico-químicos das águas do rio Subaúma, a diferenciação espacial do nível 

de trofismo das águas também expressam variação geológica, pedológica, climática 

e de uso da terra.  

O Índice de Estado Trófico foi menor e o efeito sazonal sobre este menos 

expressivo no baixo curso, quando comparados aos pontos do médio curso (Tabela 

20). Atribui-se isso, a constituição geológica e pedológica mais pobre no baixo curso, 

e a menor conservação dos ambientes naturais do médio e alto curso. 

Essa tipologia auxilia, segundo Dias (2003), a identificar problemas 

relacionados as alterações do sistema por cargas orgânicas e inorgânicas e contribui 

para trazer soluções eficazes para o entendimento do funcionamento destes sistemas. 

 

Tabela 20 – Índice de estado trófico da água do rio Subaúma (BA) 

Data das 
Campanhas 

  

IET (PT) IET (CL) IET 

RCN-
SUN-
900 

RCN-
SUN-800 

RCN-
SUN-600 

RCN-
SUN-900 

RCN-
SUN-800 

RCN-
SUN-600 

RCN-
SUN-900 

RCN-
SUN-800 

RCN-
SUN-600 

Janeiro de 2008 79,58   72,24             

Junho de 2008 78,53   68,93 49,14   43,14 63,83   56,03 

Setembro de 2008 62,27   63,84             

Novembro de 2008   63,11 62,91 35,67 53,26     58,18   

Janeiro de 2009 65,23 69,29   56,00 52,42   60,62 60,85   

Março de 09 64,95 62,04 61,56 58,89 43,53 47,98 61,92 52,79 54,77 

Junho de 2009 63,67 64,65 64,18 53,59 57,89 48,58 58,63 61,27 56,38 

Setembro de 2009 78,42 80,59   65,88 51,07 47,59 72,15 65,83   

Janeiro de 2010 69,83   65,09             

Abril de 10     65,76 49,85   47,09     56,42 

Julho de 2011 62,91 62,91 56,25 60,93 60,93 60,93 61,92 61,92 58,59 

Novembro de 2011 60,45 62,91 60,45 60,93 60,93 60,93 60,69 61,92 60,69 

Abril de 2012 66,00 60,45 62,91 60,93 60,93 60,93 63,47 60,69 61,92 

Novembro de 2012 60,45 62,91 68,85 60,93 60,93 39,07 60,69 61,92 53,96 

Março de 2013 68,04 62,91 66,00 60,36 44,04 52,33 64,20 53,47 59,16 

Agosto de 2013 60,45 62,91 60,45 53,71 44,04 39,07 57,08 53,47 49,76 

Fonte: Elaborado segundo equação proposta por Lamparelli (2004) a partir dos dados disponibilizados 

pelo Programa Monitora. 
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Os resultados apresentados indicam que a bacia varia entre mesotrófico e 

hipereutrófico, predominando águas eutróficas, especialmente nos pontos RCN-SUN-

800 e RCN-SUN-900. 

Embora em bacias preservadas com solos pobres fossem esperados níveis 

de trofismo baixo nos corpos fluviais, o uso intensivo da terra dessa bacia com 

reflorestamento, pastagens e agricultura implica no uso de fertilizantes e na 

aceleração da erosão elevando o nível de trofismo das água. 

O elevado nível de trofismo traz prejuízos aos usos múltiplos da água e aos 

ecossistemas, por aumentar a quantidade de biomassa e alterar a dinâmica de 

oxigênio da água, além de ter efeitos indiretos na penetração de luz na coluna d’água, 

na composição química, na cor e no odor (VON SPERLING, 1996). 

Os resultados apresentados corroboram com os encontrados por Donaldio 

(et al. 2005) e Mosca (2008), indicando que remanescentes de matas ciliares 

poderiam ajudar a preservar a integridade dos processos sistêmicos da Bacia 

Hidrográfica e que as características dos solos, períodos de amostragem e usos da 

terra influenciam a qualidade das águas dos corpos fluviais. 

 

7.1 Evolução da Qualidade da Água 

Por intermédio do sistema Hidroweb da ANA, foram recuperadas séries de 

dados de pH, Temperatura da Água, Condutividade Elétrica, Oxigênio Dissolvido e 

Turbidez do Rio Subaúma nas estações Cambuis (50690000 e 50700000) no baixo 

curso da BHRS, com periodicidade irregular entre as décadas de 1970 e 2010 (Tabela 

21). 
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Tabela 21 – Parâmetros de qualidade de água medidos pela Agência Nacional de 

Águas, em vermelho marcados valores fora dos padrões da resolução CONAMA 357 

para águas do classe 2 

Data Hora Chuva 
Temperatura  
da Amostra 

pH Turbidez 
OD 

(mg/l) 
Condutividade 

Elétrica 

08/11/1976 13:00 Não 30,5° 7,5 - - 260 

18/01/1977 14:00 Não 28,5° 6,6 - - 230 

16/04/1977 11:20 Não 28° - - - 205 

20/07/1977 15:20 Não 25° 7,1 - - 240 

25/11/1977 16:20 Não 29° 7,2 -  - 

13/02/1978 15:30 Não 26° 7,8 - - - 

25/05/1978 16:30 Não 24° 7,2 - - 195 

21/08/1978 14:50 Não 22,5° 7,4 - 8,2 200 

14/12/1978 14:20 Não 25,2° 7,4 - 8,3 - 

14/02/1979 16:15 Não 31° 7,3 - 8,3 350 

17/04/1979 14:10 Não 26,9° 7,7 - 7,6 - 

20/05/1979 9:00 Não 27° 7,5 - 7,8 - 

24/09/2002 11:10 Não 29,2° 7,36 - - 345 

16/11/2002 12:30 Não 28,2° 6,44 - - 229 

07/04/2003 13:50 Não - 6,81 - 6,2 - 

07/07/2003 13:30 Não 27,7° 6,52 - - 219 

09/10/2003 10:00 Não 26,8° 5,54 - - 198 

11/09/2004 11:30 Não 23,8° 4,5 - - 259 

25/11/2004 14:00 Sim 27,2° 5,7 - - 239 

30/07/2005 14:20 Sim 23,9° 8,8 - - 245,78 

07/11/2005 12:00 Não 28° 5,1 - - 317 

12/09/2006 12:30 Não 26° 5,1 - - 250,71 

18/08/2009 12:30 Não 23,8° 6,48 17 - 201 

18/08/2010 13:25 Sim 23° - 10,7 8,8 222 

01/08/2011 14:25 Não 24° 6,7 9,77 - 185 

29/11/2011 15:15 Não 26° 6,4 14 7,05 27,5 

13/04/2012 11:30 Não 26° 6,7 7,81 7,36 19,96 

04/09/2012 12:28 Não 25° 6,82 6,6 7,94 23,7 

26/11/2012 11:11 Não 28° 6,6 8,14 6,8 27,5 

21/03/2013 10:22 Não 28° 6,43 7,75 5,63 25,7 

16/11/2013 10:48 Não 27° 6,78 17 6,9 19,04 

27/05/2014 12:15 Não 25,9° 6,72 128 6,86 218,1 

 

Embora sejam difíceis conclusões definitivas em decorrência da irregularidade 

das amostragens e dos períodos extensos com falhas nas séries de dados (ausência 

de dados entre 1980 e 2001 para pH, OD e condutividade elétrica e anteriores a 2009 

para turbidez da água) e mesmo sobre a confiabilidade das medições é possível a 

realização de algumas inferências. 
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Ainda que as amostragens sejam tomadas no baixo curso da bacia, menos 

modificado, a Bacia Hidrográfica é um sistema onde as partes interagem como o todo. 

As alterações do uso da terra, em especial a introdução da eucaliptocultura, realizadas 

no médio e alto curso impactam a qualidade da água, refletindo-se principalmente no 

pH das águas do Subaúma. 

É possível perceber a diminuição dos valores de pH, entre o primeiro período 

de dados da década de 1970, antes da implantação de extensas florestas de eucalipto, 

quando os valores se situavam, principalmente acima de 7,0 e, havia menor 

variabilidade interanual e interestacional e, o segundo período após 2000, quando as 

grandes transformações do uso da terra fizeram com que os valores se 

concentrassem principalmente abaixo de 7,0, embora com a maior irregularidade 

possam atingir valores tanto acima de 8,0 quanto abaixo de 6,0, estes últimos fora dos 

limites estabelecidos pelo Conama para águas de classe II. 

Tal como ocorre com o pH, há a queda dos valores de condutividade elétrica, 

quem em algumas amostragens atingem valores baixos, até mais baixos que os 

obtidos na amostragem dos campos de 2012 e 2013 e nas amostragens do INGA. 

Embora valores baixos para este parâmetro, em geral, indiquem maior estado de 

conservação, ele provavelmente está sendo controlado prioritariamente pelos solos 

pobres, especialmente os do baixo curso que diminuem o potencial de aporte de íons 

na água, mesmo em situações de aumento da erosão pluvial. 

Já a diminuição do valor de oxigênio dissolvido nas amostras do Rio Subaúma, 

podem ser atribuídas ao aumento do aporte de nutrientes, e matéria orgânica, que 

tem como reflexo o aumento do consumo de oxigênio na água e as modificações de 

suas características especialmente salinidade, parâmetro diretamente relacionado a 

dissolução de oxigênio na água. 
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8. CONCLUSÕES 

A produção das informações ambientais atualizadas para a Bacia 

Hidrográfica do Rio Subaúma possibilitou a análise integrada da área, 

compreendendo-a como um sistema com componentes interrelacionados na direção 

de fornecer subsídios ao manejo integrado da paisagem para o ordenamento 

territorial. Em consonância com a opção filosófica adotada, baseada na Teoria Geral 

dos Sistemas, os métodos trabalhados na pesquisa tiveram o objetivo de testar a 

hipótese sobre a qual se assenta a tese de que as mudanças do uso da terra ocorridas 

nesta BH nas últimas décadas tenham alterado a disponibilidade e a qualidade dos 

recursos hídricos. 

A BHRS possui uma rede de drenagem orientada pelo fraco controle 

estrutural das rochas e pela tendência à infiltração os quais, em sinergia com sua 

forma, lhe conferem baixa predisposição à inundações e velocidades baixas do 

escoamento. Somam-se aos atributos as amplas áreas de coberturas sedimentares 

terciárias e quaternárias, sobrepostas em pacotes sedimentares bastante profundos 

e com graus de coesão variados, que foram moldadas por sucessões de climas e 

eventos de transgressão e regressão marinha que lhe conferiram relevos sub-

horizontais, formando paisagens com condições que favorecem os fluxos lentos do 

escoamento, a infiltração e a pedogênese.  

Os solos formados sobre esses pacotes sedimentares são quimicamente 

pobres, em decorrência dos ciclos de erosão/deposição que favoreceram a remoção 

dos minerais primários alteraveis. As condições ambientais, que incluem as 

constituições geológica e geomorfológica apresentadas e, na maior parte da BHRS, 

os climas com precipitações abundantes e bem distribuídas ao longo do ano com  

predominância da pedogênese, formando principalmente Latossolos e Argissolos 

distróficos. 

Nos subsistemas paisagísticos de menor expressão como as colinas 

conectadas aos afloramentos do embasamento cristalino, nas áreas de dissecação 

do relevo dos vales encaixados, campos de dunas e nas planícies fluvial e flúvio-

marinha, há a predominância da morfogênese, sendo ambientes que apresentam alta 

fragilidade do ponto de vista ambiental, por favorecer a maior ocorrência de processos 

erosivos de encostas, o escoamento superficial e a dinâmica deposicional, envolvendo 

os processos marinhos, fluviais e flúvio-marinhos. 
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A vegetação original foi configurada, principalmente pelas condições atuais 

de disponibilidade hídrica, pelas flutuações climáticas recentes e por condições 

excepcionais, como a influência flúvio-marinha. Essas condições orientaram a 

distribuição de espécies xerófitas, caducifólias e perenifólias, de tradição migratória, 

entre o litoral, com precipitações mais abundantes e bem distribuídas, onde se 

estabelece a mata ombrófila e, o médio e alto curso com menores precipitações e 

ocorrência de estação seca, onde se encontram vegetações típicas da caatinga 

arbórea e da floresta estacional. Embora tenha sido quase completamente substituída 

pela ocupação antrópica, ainda podem ser encontrados fragmentos dessa vegetação 

original em áreas de proteção e preservação permanente e, em áreas menos 

propícias à ocupação humana tais como dunas, restingas, manguezais e alagadiços. 

As características ambientais atuaram orientando uma série de usos da 

terra que provocaram sucessões de reorganizações da identidade e da vocação 

econômica da BHRS. Se os solos pobres atuaram inicialmente como limitadores para 

usos agrícolas, a falta de impedimentos fisicos desses aliada aos relevos planos, a 

boa drenagem e a boa disponibilidade hídrica atuaram mais tarde no sentido inverso, 

fomentando as atividade agropecuárias que incluíam o extrativismo, a fruticultura, a 

agricultura de abastecimento e, principalmente a pecuária extensiva.  

Até a década de 1970, a BHRS era coberta principalmente por áreas de 

vegetação nativa, pastagens e cultivos agrícolas no alto curso que, gradualmente se 

expandiam em direção ao litoral. Estes últimos chegaram a ocupar na década seguinte 

mais da metade das terras da bacia. A BHRS passou por grande redefinições da 

identidade regional: a extração do petróleo e a introdução da silvicultura do pinus e 

eucalipto. 

Nas décadas seguintes a de 1970, o setor florestal apresentou altas taxas 

de crescimento empurrando a agropecuária em direção ao litoral, enquanto ocupava 

seus espaços. Essas atividades agiram tanto como atividade concentradora de terras 

como fomento a urbanização acelerada da população, mas os benefícios sociais são 

questionáveis em decorrência da necessidade de mão de obra qualificada em 

contraste com as atividades tradicionalmente desenvolvidas na bacia marcadas pelo 

baixo nível técnico agregado. Apesar disso, embora tenha havido a substituição de 

áreas voltadas à agropecuária pela eucaliptocultura, sua produtividade se mantém 
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pela dinamização recente destas atividades, pelo adensamento da produção e pela 

instalação de vias de escoamento e infraestrutura de beneficiamento dos produtos. 

Na precipitação, os efeitos das mudanças do uso da terra são pequenos ou 

inexistentes, sendo esses resultados consistentes com o padrão observado na 

literatura. A variação temporal da entrada de água na BHRS é orientada por elementos 

e sistemas que fogem a escala da BH. Sazonalmente, há influência da penetração 

das ondas de leste responsáveis pela ocorrência de chuvas mais frequentes no 

outorno/inverno e interanualmente há influência dos eventos ENOS e do dipolo do 

Atlântico. 

Em decorrência das características climáticas da BHRS, a 

evapotranspiração anual é controlada principalmente pelas variações de temperatura 

e precipitação que controlam o balanço hídrico do solo e pelos sistemas supracitados 

que fogem a escala da BHRS. 

Quanto a resposta hidrológica, a gradual substituição das matas pelas 

pastagens provocaram a sua elevação, com o posterior declínio dos campos 

agrícolas, substituídos por áreas de reflorestamento com eucalipto, houve declínio em 

seus valores, indicando a existência da relação entre os usos da terra e a resposta 

hidrológica, ainda que fracamente em decorrência da baixa variação temporal no total 

da cobertura arbórea, da BHRS. 

Além disso, há durante a estação seca um efeito marcante dos usos da 

terra na evapotranspiração que varia em sentido inverso a evolução das áreas de 

agricultura e pastagens. 

Embora seja suficiente para suprir a demanda dos sistemas antrópicos da 

BHRS, a vazão do Subaúma apresentou um declínio nos últimos anos atribuído a 

variações plurianuais nas precipitações com quem as vazões apresentam altas 

correlações e sua relação com a memória do sistema, formado por geologia, relevos 

e solos que favorecem os ciclos lentos de escoamento e as variações na proporção 

entre áreas florestais e campos destinados a agropecuária. 

As mudanças do uso da terra também tem interferido com a qualidade da 

água disponível. O sistema tem sido capaz de depurar os principais agrotóxicos, mas 

variações temporais e espaciais nos níveis de coliformes termotolerantes,  turbidez, 

pH e Oxigênio Dissolvido que ameaçam os usos mais nobres da água, bem como as 

variações do nível de trofismo e de elementos componentes dos solos da região 
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(aluminio e ferro solúvel, manganês e níquel) podem ser atrelados a modificações 

espaciais e temporais dos usos da terra e seus efeitos (especialmente erosão). As 

poucas áreas preservadas da BHRS possuem maior poder de depuração, podendo 

ajudar a preservar a integridade dos processos sistêmicos da BHRS. 

Os resultados confirmam a principal hipótese do trabalho ao verificar 

alterações na qualidade e disponibilidade dos recursos hídricos do sistema, que 

podem ser pacialmente atribuídas às modificações de uso da terra em curso. 

Evidencia-se, dessa maneira, a importância do planejamento da ocupação do espaço 

de forma sustentável na medida que haja equilíbrio entre as necessidades humanas,  

e potencialidades e limitações da área, para que sejam minimizadas as 

consequências negativas tanto para os sistemas ambientais como para os sistemas 

antrópicos. 
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