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RESUMO: Este trabalho objetiva caracterizar os sistemas ambientais existentes na bacia do riacho 

da Boa Hora, em Urbano Santos – MA. Para tanto, com os dados de precipitação da Estação Urbano 

Santos, e utilizando-se o software Hidros (v. 1.0), e Estima T (v 2.0), pode-se gerar gráficos do 

comportamento médio mensal da precipitação e temperatura na bacia. Subseqüente, em planilha 

Excel, elaborada por Rolim et al (1998), calculou-se o balanço hídrico climático adotando-se o 

método de Thornthwaite & Mather (1955) para uma capacidade de água disponível (CAD) de 100 

mm. A partir de dados preexistentes da área pode-se caracterizar os sistemas físico-bioticos e 

antrópico. Estas informações serviram de base para a elaboração de mapas temáticos com o auxilio 

do sistema de Informação Geográfica SPRING 4.3, desenvolvido pelo INPE. Concluiu-se que, a 

caracterização das condições geoambientais da bacia do riacho da Boa Hora através dos sistemas 

físicos-bióticos e antrópicos, mesmo não sendo os únicos parâmetros a serem evidenciados, em uma 

análise geoambiental, constituíram-se em elementos importantes para o uma melhor compreensão 

da dinâmica deste espaço, podendo servir de subsídios para a complementação de estudo futuros 

nesta área, assim como servir de base ao planejamento ambiental na bacia.  

 

ABSTRACT: This work aims to characterize the environmental systems in the basin of the stream 

of Boa Hora, in Urbano Santos - MA. Thus, with the precipitation, and using the software Hydro (v. 

1.0), and estimated T (v 2.0), you can generate graphs of the behavior of the average monthly 

precipitation and temperature in the basin. In Excel spreadsheet, developed by Rolim et al (1998), it 

was estimated the water balance climate is adopting the method of Thornthwaite & Mather (1955) 

for a capacity of available water (CAD) of 100 mm. The background data from the area we can 

characterize the physical and biotic systems and human. This information formed the basis for the 

preparation of thematic maps with the aid of Geographic Information System SPRING 4.3. It was 

concluded that the characterization of conditions geoambientais the basin of the stream of Good 

Time by biotic-physical systems and man-made, although not the only parameters to be shown in an 

analysis geoambiental, being important for a better understanding of the dynamics of this area and 

can serve as data for the completion of further study in this area, as well as provide a basis for 

environmental planning in the basin. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 

A necessidade de melhor compreender a dinâmica ambiental, de uma região, área, ou de um 

território, tem colocado, nas últimas décadas, a bacia hidrográfica, como objeto de estudo em 

diversas áreas do conhecimento. O estudo dos sistemas ambientais que compõe a bacia, de forma 

integrada, com o auxilio de geotecnologias, tem se destacado no mapeamento de áreas, auxiliando o 

processo de planejamento para uso e ocupação dos espaços de forma adequada. 

Segundo Filho e Souza (2005), os estudos que procuram integrar os elementos que compõem 

a natureza, enfatizam as relações mútuas entre os componentes geoambientais que compõem a base 

física e a exploração biológica do ambiente. Esta visão de conjunto busca uma melhor compreensão 

de como esses componentes geoambientais interagem. Estes autores ressaltam, ainda, que a 

interpretação da paisagem para a Geografia é a busca da explicação científica de como as formas 

que se observa no espaço geográfico são o resultado da combinação e do interrelacionamento de 

processos físicos, biológicos e antrópicos. A análise geoambiental, ou geosistëmica é uma 

concepção integrativa que advém do estudo unificado das condições naturais que nos leva a uma 

percepção do meio em que vive o homem e onde se adaptam os demais seres vivos. Essa análise 

integrativa vem se destacando nos dias atuais, pois se observou que até a primeira metade do século 

passado se dava uma grande importância ao conhecimento setorizado do ambiente (FILHO; 

SOUSA, 2005). 

O leste maranhense, mais precisamente, a microrregião de Chapadinha, reúne em seu 

ambiente, condições de transição ecológica, que agregam uma situação de fragilidade. Segundo 

Sousa e Pinheiro (2004), esta região corresponde a um ambiente de transição entre diferentes 

ecossistemas, com; Floresta Ombrófila, Cerrado, Caatinga e Vegetação Pioneira (Restinga). Essa 

diversidade fitoecológica é condicionada, principalmente, pela ocorrência dos seguintes tipos 

climáticos, segundo a Classificação de Thorntwaite (1948): Clima Úmido (B1), Sub-Úmido (C2) e o 

Sub-Úmido Seco (C1). Ainda, segundo estes autores, a bacia do riacho da Boa Hora apresenta 

grande fragilidade, por estar localizada em uma região de tensão ecológica e de grande dinâmica, 

em virtude das suas características físico-bióticas e de uso da terra verificadas em seu interior. Desta 

forma, para que as ações desenvolvidas na área da bacia atendam as condições de fragilidade 

impostas pelo meio, é necessário o prévio conhecimento do mesmo, por meio de estudos que 

caracterizem a dinâmica dos processos nele existentes. 

Diante do acima exposto, este estudo tem por objetivo geral caracterizar os sistemas 

ambientais existentes na bacia do riacho da Boa Hora, evidenciando suas particularidades, e a 

partir de uma analise integrada dos mesmos, compreender sua dinâmica.  
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A bacia hidrográfica do riacho da Boa Hora está localizada no município de Urbano Santos – 

MA, na microrregião de Chapadinha que, por sua vez, encontra-se na mesorregião Leste do 

respectivo Estado (Figura 1). 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA MICRO BACIA DO RIO BOA HORA

LEGENDA

Micro Bacia do Rio Boa Hora

Limite Municipal

  
Figura 1 - Localização da Microbacia do Riacho da Boa Hora, Urbano Santos – MA 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

2.1 - Materiais 

Os materiais utilizados neste estudo foram: 

 

 Carta digital planialtimétrica: Carta de Urbano Santos, SA 23 Z D I (MI 612), Escala 

1:100.000 (IBGE, 1976). 

 Imagem de satélite: Para a interpretação e quantificação dos usos / ocupação do solo no 

ano de 2007, foi utilizada a imagem CIBRES em função de não ter sido disponibilizado 

via INPE imagem Landsat TM5. A imagem CIBRES foi georreferenciada tendo como 

base a imagem de satélite Landsat TM5, ano 2000. Cuja órbita e ponto foi 220/62. 

 Software: SPRING (Versão 4.3) – Sistema de Processamento de Informações 

Georreferenciadas (DPI/INPE); HIDRO-PLUS (Versão 1.0) – Sistema Estatístico de 

Tratamento de Dados Hidrológicos (ANA, 2002); Excel (Versão 2003) – Utilizado para 

tabulação dos dados e confecção de gráficos e tabelas; Coreldraw (Versão 12.0) – 

Utilizado para acabamento final dos mapas temáticos de uso / ocupação do solo, 

geologia, geomorfologia, e solos; BHnorme, planilha macro do Excel, utilizada para o 
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cálculo do balanço hídrico e Software Estima T (v. 2.0), para estimar as temperaturas 

mensais do município de Urbano Santos.  

 Banco de Dados: Dados de precipitação, do Banco de Dados da Agencia Nacional de 

Águas – ANA disponível no site www.ana.gov.br 

2.2 - Método 

 Para o desenvolvimento deste trabalho optou-se pelo nível de pesquisa descritiva, em que a 

mesma, foi delineada através do levantamento e aprofundamento de informações, aquisição e 

tratamento de dados, de forma a conhecer a dinâmica ambiental do riacho da Boa Hora.  Esta pode 

ser melhor entendida a partir das etapas a seguir. 

2.2.1 - Aquisição e análise dos dados precipitação  

Através do site da ANA - Agência Nacional de Água (www.ana.gov.br) acessou-se o banco 

de dados de precipitação. No banco, selecionou-se a estação localizada na bacia do riacho da Boa 

Hora, Estação Urbano Santos (código 00343005). Posteriormente estes dados foram importados 

para o software HIDRO PLUS (v 1.0), que consiste de um sistema estatístico de tratamento de 

dados hidrológicos (ANA, 2002), e consistidos automaticamente Em seguida, os dados médios 

mensais de precipitação foram tabulados em planilha Excel. O comportamento da precipitação 

média mensal da bacia foi sintetizado através de gráfico. 

2.2.2 – Estimativa da Temperatura 

Com as coordenadas geográficas e altitude da Estação Urbano Santos, através do software 

Estima T (v. 2.0), estimou-se a temperatura média mensal de Urbano Santos. Posteriormente, os 

dados mensais de temperatura foram importados para o Excel. Gerou-se o gráfico do 

comportamento médio mensal da temperatura.  

2.2.3 – Estimativa da Evapotranspiração Potencial 

Após análise e tabulação dos dados de PRE estimou-se a evapotranspiração potencial mensal 

(EP) para o município de Urbano Santos, através do Método de Thornthwaite (1948), no qual foram 

utilizadas as temperaturas do município de Urbano Santos, tal como mostrado na Equação (1): 

EP = 16,2 [10.T/ I]
a 
            (1) 

onde: EP: evapotranspiração potencial (mm/ mês); T: temperatura média mensal do ar (ºC);  

I: índice de calor anual, resultante da soma de 12 índices mensais i, dado pela Equação (2): 

I =
1

12

j

I

ij           (2) 

onde:  ij = [tj/5]
1,514

 e a = 6,750 x 10
-3

I – 7,711 x 10
-5

I
2
 + 1,792 x 10

-2
I + 0,492 
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2.2.3 – Cálculo do Balanço Hídrico 

Com os dados da precipitação e temperatura média mensal da estação Urbano Santos foi 

calculado em planilha Excel, elaborada para tal finalidade por Rolim et al (1998), o balanço hídrico 

climático, adotando-se o método de Thornthwaite & Mather (1955) para uma capacidade de água 

disponível (CAD) de 100 mm, com a evapotranspiração potencial (ETp) sendo estimada pelo 

método de Thornthwaite (1948). 

2.2.4 - Elaboração de mapas temáticos 

Primeiramente, com dados preexistentes da área de estudo, adquiridos no RADAM (1973), 

CPRM (2000) e GEPLAN (2002), assim como em trabalhos monográficos desenvolvidos na mesma 

temática deste estudo, pode-se caracterizar os sistemas físico-bioticos e antrópico (geologia, 

geomorfologia, solo, hidrografia, e uso / ocupação do solo) da área em estudo. Estas informações 

serviram de base para a elaboração dos mapas temáticos, no sistema de Informação Geográfica 

SPRING 4.3, desenvolvido no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. No ambiente SPRING, 

para o processamento das cartas planialtimétricas, primeiramente criou-se o Banco de Dados – 

BOA HORA, no qual foi criado o Projeto bacia, delimitado pelas coordenadas planas do retângulo 

envolvente: X1 (67400m), X2 (712000m), Y1 (9610000m) e Y2 (9652000m), em projeção 

UTM/SAD 69. Posteriormente, definiu-se as categorias de dados e os planos de informação. Sob a 

forma de arquivo ASCII, foi digitalizada na carta planialtimetrica a drenagem e delimitação da 

bacia do riacho da Boa Hora via tela. Após o download das imagens no formato TIFF, estas foram 

transformadas em GRIB no programa Impima, para serem abertas posteriormente no SPRING.  

Essas imagens foram importadas e georreferenciadas por meio de pontos de controle passíveis de 

identificação na imagem e na carta topográfica.  

Posterior ao georreferenciamento da imagem, o contraste da imagem foi executado, a fim de 

melhorar a qualidade da imagem, onde foi realizado o contraste, cuja opção foi equalizar 

histograma. A partir desse contraste, foi feita a composição colorida da imagem, salva como 

imagem sintética para imagens CBERS e LANDSAT a qual possibilitou a classificação do uso do 

solo na bacia. Como forma de auxilio na interpretação do uso e ocupação do solo da bacia foram 

utilizadas a carta planialtimétrica, assim como informações preexistentes da área, através do Atlas 

do Maranhão, e ainda através de informações de visita a campo. Desta forma foram digitalizados 

via tela os polígonos correspondentes a cada uso / ocupação, geologia, geomorfologia e solo, e a 

estes foram associadas classes para posterior cálculo das áreas. As classes foram quantificadas em 

termos absolutos e relativos. O acabamento final das cartas foi no software Coreldraw 12.0. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DOS SISTEMAS AMBIENTAIS 

3.1 Clima 

A bacia do riacho da Boa Hora encontra-se em uma região do Estado onde “o clima 

caracteriza-se como Sub-Úmido do tipo (C2), com moderada deficiência de água no inverno, entre 

os meses de junho e setembro, megatérmico (A’), ou seja, temperatura média mensal sempre 

superior a 18ºC. A média anual de umidade relativa do ar na região oscila entre70% a 

73%”.(GEPLAN, 2002). Registram-se, na região, valores médios anuais de precipitação entre 1600 

e 2000 mm. Como forma de melhor caracterizar o clima na bacia do riacho da Boa Hora utilizou-se 

os dados de precipitação, temperatura, evapotranspiração potencial e cálculo do balanço hídrico. 

 Comportamento Mensal da Precipitação 

Para análise dos eventos de chuva, especificamente para o município de Urbano Santos foram 

utilizados os dados mensais de precipitação pluviométrica da estação Urbano Santos (código 

00343005). A série histórica compreendeu o período entre os anos de 1965 a 2000, resultando em 

36 anos de observação. O comportamento da precipitação média mensal do município de Urbano 

Santos é sintetizado através de gráfico resumo, Figura 2. Por meio dele definem-se duas estações: a 

chuvosa, de dezembro a maio, e a seca, de julho a outubro. Ocorre um período de transição, entre a 

estação seca e a chuvosa, e vice-versa, nos meses de julho e novembro. Verifica-se, ainda, que o 

trimestre mais chuvoso, de março a maio, apresenta uma média mensal de 482,86 mm, enquanto 

que, no trimestre mais seco, de agosto a outubro, a precipitação média mensal é de 16,93 mm. 

Ressalta-se, que no mês de abril, o mês mais chuvoso do período, registra-se valores máximos de 

precipitação de 63,9 mm, vindo este mês, se destacar no período chuvoso. O total anual de 

precipitação 2.298 mm. Comparando-se os resultados desta estação com o comportamento das 

chuvas na região leste do Estado, verifica-se um comportamento semelhante, cuja estação chuvosa 

inicia aproximadamente no mês de novembro, estendendo-se até o mês de maio, e o período de 

estiagem concentra-se entre junho e outubro. 
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Figura 2 – Comportamento Médio Mensal da Precipitação no Município de Urbano Santos 

 

 Temperatura 

As temperaturas médias anuais no município de Urbano Santos encontram-se entre 23,9ºC e 

24,7ºC, com temperaturas máximas entre 31,77ºC e 34,08ºC, destacando-se os meses de setembro 

com 34,57ºC e novembro com 34,60ºC. A temperatura mínima varia em termos médios anuais entre 

18,3ºC a 22,1ºC. O comportamento da temperatura no município não se diferencia muito do 

comportamento da região Leste do Estado, onde as temperaturas são mais elevadas nos meses de 

setembro, outubro e novembro podendo em média chegar a 35,6ºC, coincidindo com a época mais 

seca do ano. Entre os meses de janeiro e maio, verificam-se as menores temperaturas, 

correspondente neste caso a época mais chuvosa da região, conforme a Figura 3. 
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Figura 3 - Comportamento da temperatura no município de Urbano Santos (MA) 

 

 Estimativa da Evapotranspiração Potencial 

 

O gráfico da Figura 4 sintetiza o comportamento da ETP. Nele definem-se duas situações. Na 

estação chuvosa, que se estende de dezembro a maio, verifica-se que a precipitação é superior à 

ETP, nos meses de janeiro a junho. Em outra situação, na estação seca, de julho a outubro, a ETP é 
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superior à precipitação, estendendo-se até dezembro. Estas situações refletem as características 

climáticas da região, onde se verifica que o excedente hídrico médio ocorre justamente nos meses 

de janeiro a maio, e que, a partir de julho, inicia-se a estação de precipitação efetiva negativa 

(retirada de água do solo), estendendo-se até dezembro.  
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Figura 4 – Comportamento Médio Mensal da Evapotranspiração Potencial 

 

 Balanço Hídrico 

Com os dados da precipitação média mensal das estações, foi calculado em planilha Excel, 

elaborada para tal finalidade por Rolim et al (1998), o balanço hídrico climático, adotando-se o 

método de Thornthwaite & Mather (1955) para uma capacidade de água disponível (CAD) de 100 

mm, com a evapotranspiração potencial (ETP) sendo estimada pelo método de Thornthwaite 

(1948).  Foram gerados gráficos do extrato do balanço hídrico mensal para o município de Urbano 

Santos, (Figuras 5 e 6). Verifica-se que ocorre excedente hídrico, no período de janeiro a mais ou 

menos, o mês de junho, com valores PRE média mensal superior a 120 mm. Isto ocorre quando a 

PRE excede a ETP, isto é, a quantidade de água precipitada excede as necessidades de suprimento 

às formações vegetais; o contrário, a deficiência hídrica, ocorre a partir do mês de maio, se 

estendendo até outubro. 

Verifica-se na Figura 5, que no período de julho a dezembro (seis meses normalmente), a ETP 

é superior à precipitação, com valores de ETP média mensal em torno de 55 mm e precipitação com 

valores abaixo de 40 mm (média mensal). Isto significa um suprimento hídrico atmosférico inferior 

à demanda ambiental e, conseqüentemente, um volume de água disponível para o solo inferior a 

ETP, configurando clima seco com moderado excesso de água (EXC) na estação chuvosa. Observa-

se ainda, uma retirada de água do solo no período de agosto a mais ou menos novembro (4 meses 

normalmente), com valores negativos de precipitação efetiva, que variam de -77 a -10 mm (Figura 
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6). Isso significa que a quantidade de água que o solo fornece à evapotranspiração, num 

determinado período de tempo, é função do nível de armazenamento em um período anterior e da 

diferença entre o volume de água precipitada e a evapotranspiração do período em questão. Neste 

período, de deficiência hídrica, ocorre um forte aquecimento do solo com grande deslocamento de 

ar, que conseqüentemente origina ventos quentes e secos. Assim quanto menor for o 

armazenamento de água no solo, menor será a evapotranspiração real. 

Se num determinado período a precipitação for superior à evaporação potencial, e se esta for 

igual a evapotranspiração real e esta diferença for adicionada ao armazenamento no solo do período 

anterior, ocorrerá reposição de água no solo, fato este observado no mês de janeiro  (2 meses 

normalmente). 
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Figura 5 – Extrato do Balanço Hídrico Normal 

Mensal 

Figura 6 – Deficiência, Excedente, Retirada e 

Reposição Hídrica ao longo do ano 

3.2 - Hidrografia 

 A bacia hidrográfica do riacho da Boa Hora, inserida na bacia hidrográfica do rio Munin, faz 

parte da região hidrográfico trecho Atlântico Nordeste Ocidental (Figura 7). Esta região está 

situada, basicamente, no Maranhão e numa pequena porção oriental do estado do Pará. Sua área é 

de 254.100 km², cerca de 4.3% da área do Brasil, sendo que 9% dessa área pertencem ao Estado do 

Pará e os restantes 91% ao Estado do Maranhão.  

A bacia do rio Munin é considerada genuinamente maranhense. Este rio tem sua origem da 

região de Chapadinha, ocupando uma área de 13.000Km
2
, com uma extensão de 2475 Km. Esta 

bacia possui vasta rede hidrográfica, destacando-se entre seus principais afluentes o rio Iguará, 

Uma, Mocambo e Preto. O riacho da Boa Hora é afluente do rio Mocambo pela margem direita, e 

que por sua vez é contribuinte do rio Preto, que deságua no rio Munin. O riacho da Boa Hora 

(Figura 9) percorre uma extensão de 42 km entre a sua nascente, na localidade de Sariema, a 107m 

de altitude, e a sua foz na área urbana de Urbano Santos, a 79m (PINHEIRO; SOUSA e 

MENEZES, 2006). 
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Figura 7 - Localização da bacia do riacho da Boa Hora 

 

Verifica-se que o padrão de drenagem na bacia é dentritico, e segundo Christofoletti (1980, p. 

103), este tipo de drenagem se desenvolve sobre rochas de resistência uniforme, ou em estruturas 

sedimentares horizontais. Isto vem refletir na fisionomia dos canais, que se apresentam pouco 

sinuosos, e de acordo com Guerra e Cunha (1998), sugere-se um resistência homogenia do leito 

rochoso a atuação das águas, e quanto ao escoamento das águas, o riacho da Boa Hora é perene 

juntamente com seus afluentes. 

3.3 - Geologia  

 A posição intracratônica do Meio Norte (Maranhão/Piauí) favoreceu à formação de uma 

estrutura geológica sedimentar, constituindo vasta bacia cuja a gênesis está ligada às transgressões e 

regressões marinhas, combinadas com movimentos subsidentes e arqueanemicos ocorridos do inicio 

do paleozóico ao final do mesozóico, durante os movimentos negativos eram depositados 

sedimentos marinhos acumulando-se arenitos, folheilhos e calcário, enquanto que durante os 

movimentos epirogênicos positivos depositaram-se sedimentos basálticos de origem continental.O 

ciclo de deposição marinha começou no siluriano, continuando pelo devoniano inferior, médio e 

superior e terminou no carbonivero inferior com a Formação Poti que apresenta ao lado das faces 

marinhas, sedimentação continental. As camadas sedimentares de modo geral se apresentam quase 
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horizontais com declives insignificantes para o norte, originando uma topografia tabular ou 

subtabular.  

Na região de Urbano Santos encontra-se sd formações de Depósitos eólicos continentais 

(Qpe), com areias finas a médias, pouco consolidadas e dunas fixas sublitorâneas; Cobertura 

Laterítica (NQl), com horizontes pálido e mosqueado do perfil imaturo, derivados de várias 

unidades (plintitos); Depósitos aluvionares (NQa) e Depósitos de Cordões Litoraneos (PQcl), 

(CPRM, 2000). Especificamente, o município de Urbano Santos está inserido na Unidade 

Morfoestrutural de Planalto, e de acordo com RADAM (1973), encontra-se na Bacia Sedimentar do 

Piauí-Maranhão. Nesta unidade, os grupos Barreiras e Itapecuru encontram-se de maneira 

predominante na bacia do riacho da Boa Hora. 

 Grupo Barreiras 

Aflora no nordeste do Estado, no triângulo formado pelas localidades de Buriti, Urbano 

Santos e Araioses. No oeste do Estado, forma tabuleiros isolados, nas bacias do Gurupi e Pindaré, 

nas proximidades da divisa com o Pará. É constituída por sedimentos clásticos, mal selecionados. 

As cores predominantes são o amarelo e o vermelho, variando, porém de local para local. Os 

arenitos existentes nessa formação são caulínicos com lentes de folhelhos. 

 Formação Itapecuru 

Considerada como pertencente ao cretáceo inferior, estende-se praticamente por toda metade 

norte do Estado, ocupando uma área de 50% do território estadual. É constituída por arenitos finos, 

avermelhados e róseos, cinza argilosos, geralmente com estratificação horizontal. A Figura 8 

apresenta a compartimentação geológica da bacia do riacho da Boa Hora.  

 

Figura 8 – Carta Imagem da Geologia da Bacia Hidrogrráfica do Riacho da Boa Hora 
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3.4 - Geomorfologia 

A geomorfologia do município de Urbano Santos está contida na formação dos lençóis 

maranhenses que corresponde às faixas litorâneas e sublitorâneas da porção oriental, constituída por 

restingas e campos de deflação de dunas. A área estudada, também está compreendida na superfície 

maranhense com morros testemunhos que corresponde a uma área aplainada (RADAM, 1973). 

Na bacia do riacho da Boa Hora (Figura 9), encontram-se peredominantemente superfícies 

pediplanadas, uma área equivalente a 437.04 Km
2
, que corresponde a 74.29 % do total da área da 

bacia. Segundo Guerra (2001), esta se define como uma superfície inclinada, formada pela 

coalescência de pedimentos, ou seja, são grandes superfícies de erosão modeladas nos climas áridos 

quentes e semi-áridos. Nas áreas mais úmidas, nas regiões de mata galeria, encontram-se os terraços 

fluviais, que “são superfícies horizontais ou levemente inclinada, constituída por depósitos 

sedimentar, ou superfície topográfica modelada pela erosão fluvial (GUERRA, 2001)”.  

 

Figura 9 – Carta imagem da Geologia na Bacia Hidrográfica do Riacho da Boa Hora 

3.5 - Solos 

Sob o ponto de vista agrícola, o solo é o suporte da vida das plantas, contribuindo para a sua 

manutenção. A formação dos diversos tipos de solo depende do clima, da natureza da rocha, do 

relevo, do tempo de formação e dos microorganismos. Com relação à permeabilidade, há vários 

tipos de solos: I) solos permeáveis (solos arenosos) constituídos, por areia; II) solos impermeáveis 

(solos argilosos) constituídos essencialmente por argila; III) solos intermediários, onde as porções 

areia e argila se encontram mais equilibradas. O solo é um dos componentes da biosfera, sendo 
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integrado a outros sistemas, que funcionam em conjunto, promovendo o desenvolvimento biótico 

no planeta Terra. Em suas porções elementares, os solos são constituídos por misturas de argila, 

calcário, areia, matéria orgânica, água, ar e microorganismos.  

No município de Urbano Santos, de acordo com a EMBRAPA (2008), as unidades de solos 

predominantes são: Plintossolos – PT, Latossolos Amarelo – LA, Podzólios Vermelho Amarelo – 

PV, e Areias Quatzosas – AQ. As principais características destes, de acordo com o RADAM 

(1973), são: 

 Plintossolos – PT: são solos sob condições de restrição à percolação de água, 

imperfeitamente drenados, possui textura arenosa ou media, raramente argilosa, tendo 

coloração escura pela matéria orgânica. Ocupam áreas de relevo predominantemente 

plano ou suave ondulado e poucas vezes ondulado. 

 Latossolo Amarelo – LA: estes solos caracterizam-se por ser solos envelhecidos, ácidos 

à muito fortemente ácidos, de boa drenagem, e permeáveis, embora por vezes possam 

aparecer com textura argilosa. Os solos desta unidade são encontrados tanto nos platôs, 

como nos terraços de menores cotas, havendo variação, neste caso, de textura de acordo 

com a sua situação topográfica e com o material de origem, pois o mesmo pode aparecer 

constituído por sedimentos arenosos, argilo-arenosos e argilosos. Sua disposição, de 

maneira geral, se faz através de um relevo plano (os de textura muito argilosa) ou suave 

ondulado, e ainda os de relevo ondulado (os de textura argilosa).  

 Podzólio Vermelho Amarelo – PV: estes são solos bem desenvolvidos, que possuem um 

horizonte A fraco (ócrio) e um horizonte B argílico. São solos na sua maioria de 

fertilidade baixa a média, de textura argilosa e média que apresentam seqüência de 

horizontes A, B e C, cuja espessura não excede 200 cm. 

 Areias Quatzosas – AQ: são solos que apresentam um perfil pouco evoluído, com baixa 

atividade de argila, saturação baixa e soma de bases freqüentemente bastante baixa. São 

permeáveis, de textura leve. Geralmente tratam-se de solos profundos, com perfil em 

média acima de 200 cm, que aparecem fortemente drenados, porosos e com consistência 

muito freável ou mesmo solto em todo perfil. Ocorrem em relevo plano e suave 

ondulado sob vegetação de campo cerrado, caatinga e floresta, tendo como material 

originário sedimentos do Terciário, arenitos do Devoniano e Cretáceo.  

 

Os solos predominantes na bacia do riacho da Boa Hora (Figura 10) são: Plintossolos e 

Latossolo Amarelo. Predominantemente ao longo de toda a bacia tem-se o Latossolo Amarelo, 

com um percentual de 93,17% em relação a área total da bacia, e o Plintossolos, com  6,83%, 
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está restrito as regiões mais úmidas, correspondentes as APP (áreas de preservação permanente), 

nas matas galerias.  

 

Figura 10 – Carta Imagem dos Solos da Bacia Hidrográfica do Riacho da Boa Hora 

 

3.6 - Uso e Ocupação do Solo 

O município de Urbano Santos é caracterizado por apresenta predominantemente em seu 

território um Mosaico de Pastagens, Florestas Abertas e Vegetação Degradada com 

Babaçu/Babaçual, de forma mais restrita tem-se ainda, os Campos Cerrado com Pastagem Natural, 

Vegetação Esparça ou nula e Agricultura de Subsistência (GEPLAN, 2002). 

O Mosaico de Pastagens, Florestas Abertas e Vegetação Degradada com Babaçu/Babaçual, 

compreendem áreas de usos diversos, associadas com pastagens, florestas abertas (em exploração 

e/ou explorada) com vegetação degradada e com presença de babaçu. 

Os Campos Cerrados com Pastagem Natural são formados, essencialmente por árvores ou 

arvoretas esparsas. Há intercalações de graminoide entre a cobertura arbórea esparsa. Esta 

vegetação reveste extensa área de relevo aplainado ou superfície pediplanada, resultado do processo 

erosivo nas chapadas, através da regressão paralela das vertentes. Ocorrem quase sempre sobre as 

Areias Quatzosas. Destacam-se as espécies: Maurita martians (Caranãs), Xylopia spp, 

Didimopanax morototoni, Parinarim spp e Mauritia venefera (Buriti). 

Ocupando áreas de solos arenosos ou topos de áreas testemunhos de erosão, tem-se a 

Vegetação Espersa ou Nula, que é composta de vegetação herbácea-arbustiva de aspecto ralo não 

proporcionando cobertura necessária ao solo. 



15 

 

A Agricultura de Subsistência, pequenas áreas, restringe-se ao cultivo de milho, mandioca, 

arroz, feijão e outros.  

Na bacia do riacho da Boa Hora pode-se perceber, através do mapa da Figura 15, que a maior 

parte da bacia é ocupada por cerrado, cerca de 46,49 % do total da área da bacia, em seguida tem-se 

o campo cerrado, com um total 26.366,76 há de área, correspondente, a 44,83%,  mata galeria 

(0,74%), uso antrópico (3,04%), núcleo urbano (0,18%) e plantação de eucalipto (4,73%). Observa-

se, que áreas destinadas a preservação permanente, como as matas galerias, encontram-se ocupando 

poucas áreas, e nestes espaços ocorrem ainda atividades antrópicas, como: agricultura de 

subsistência, queimadas e extração de areia (Figura 11). 

 

Figura 11 – Carta Imagem do Uso e Ocupação na Bacia do Riacho da Boa Hora 

   

O Quadro 1 a seguir resumo as principais características dos usos / ocupação ao longo da 

bacia do riacho da Boa Hora, que é representado nas cartas imagens através de polígonos 

classificados em cores. 
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Quadro 1 – Representação dos Usos / ocupação do solo na bacia do riacho da Boa Hora 

Uso / 
ocupação 

Características Representação Cor no mapa 

C
e
rr

a
d
o

 

(C
C

) 

Áreas com vegetação natural 
baixa e rala, compostas 
principalmente por arbustos e 
plantas herbáceas 

  

C
a
m

p
o
 C

e
rr

a
d
o
 (

C
C

C
) 

Áreas com estrato arbóreo pouco 
definido, com poucas árvores e 
arbustos bastante espaçados 
entre si, e com um estrato 
herbáceo contínuo.  

  

M
a
ta

 G
a
le

ri
a
 (

C
M

G
) 

Vegetação permanente, que não 
perde suas folhas na estação 
seca, e acompanha córregos e 
riachos. Apresenta árvores entre 
20 a 30 metros de altura. 

  

A
n
tr

ó
p
ic

o
 (

C
U

A
) 

O uso antrópico é caracterizado 
por atividades agrícolas de 
subsistência (cultivo de 
mandioca, milho, feijão) e 
frutíferas (caju, banana, etc), e 
por queimadas, por pequenos 
desmatamentos para construção 
de casas, atividades de 
mineração (extração de areia), 
carvoarias, etc. 

  

Continuação do Quadro 6 
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N
ú
c
le

o
 U

rb
a

n
o
 (

C
N

U
) 

Espaço estruturado por arruamentos, 
casas e prédios de pequeno porte. A 
vegetação corresponde a árvores de 
médio e pequeno porte, que são 
importantes na climatização e 
paisagismos dos espaços.  

  

P
la

n
ta

ç
ã

o
 d

e
 e

u
c
a

lip
to

 (
C

P
E

) 

Plantio de eucalipto com 
espaçamentos definidos entre 
linhas 

  

      Fonte: Sousa (2008) 

3.7 - Análise Integrada dos Sistemas Ambientais 

 Após a análise individualizada dos sistemas ambientais que compõe a bacia do riacho da 

Boa Hora, pode-se perceber que as chuvas são importantes para a perenicidade dos rios. Chama-se, 

a atenção, que a predominância de Latossolos na área, com boa drenagem é determinante para a 

infiltração das águas das chuvas, e consequentemente para a recarga dos lençóis freáticos, e 

manutenção das águas dos rios durante todo o ano. A condição de um relevo plano a plano 

ondulado, com pouca inclinação, atribuída às superfícies pediplandas e terraços fluviais na bacia, 

contribuem, para o processo de infiltração das águas.  Verifica-se que a drenagem com padrão 

dentrítico é reflexo da compartimentação geológica da área, em que a formação Barreiras, 

abrangendo quase que totalmente a bacia, com sedimentos clásticos, mal selecionados, oferecem 

uma homogeneidade a ação das águas.  

 As caracteristicas físico-bioticos como: solo, geologia, geomorfologia, clima, etc, 

condicionam a cobertura vegetal na bacia, que é predominantemente de cerrado, e campo cerrado. 

A primeira é formada por uma vegetação natural baixa e rala, compostas principalmente por 

arbustos e plantas herbáceas, e a segunda com estrato arbóreo pouco definido, com poucas árvores e 

arbustos bastante espaçados entre si, e com um estrato herbáceo contínuo, apresentam-se como um 

ambiente frágil ao processo de uso e ocupação, quando este se desenvolve de forma não planejada, 

não respeitando as limitações do meio.  

Ao analisarmos, o mapa de uso e ocupação na bacia (Figura 11), verifica-se que as atividades 

de plantio de eucalipto, localizando-se nas regiões de cabeceira dos rios (com superfícies 
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pediplanadas, com solos predominantemente de Latossolos, da formação Barreiras, e cobertura 

vegetal de campo cerrado) provavelmente contribuíram para o assoreamento das áreas de nascente, 

percebe-se, inclusive a migração das nascentes. 

Observa-se a morfologia de vertentes planas a plano onduladas, não favorecem aos processos 

erosivos naturais, salvo, quando ocorrem a interferência antrópica, como no caso, do plantio de 

eucalipto. Ressalta-se, que as formas das vertentes associadas às condições climáticas, e cobertura 

vegetal podem afetar a erodibilidade dos solos. Verifica-se ao longo da bacia, e mais 

especificamente, nas áreas de mata galeria, uma ocupação por atividades antrópicas, e que no 

entorno desta encontram-se os campos cerrados. Estas áreas são correspondentes aos terraços 

fluviais, que são superfícies planas a levemente inclinadas, e que em um primeiro momento, poder-

se-ia imaginar uma condição de estabilidade, ou melhor, de redução do processo de escoamento das 

águas. Mas, no entanto, devido a supressão da cobertura vegetal nestas áreas, para atividade 

agrícolas de subsistência, queimadas, etc., verifica-se neste ambiente uma condição de fragilidade, 

podendo ocorrer uma aceleração dos processos erosivos pelo escoamento das águas, e 

consequentemente um acumulo de sedimento nos rios, podendo ocorrer o assoreamento dos 

mesmos.  

         

4 - CONCLUSÃO 

 

 A caracterização das condições geoambientais da bacia do riacho da Boa Hora através dos 

sistemas físicos-bióticos  e antrópicos (clima, hidrografia, solo, relevo, geologia e uso / ocupação do 

solo), mesmo não sendo os únicos parâmetros a serem evidenciados, em uma análise geoambiental, 

constituiram-se em elementos importantes para o uma melhor compreensão da dinâmica deste 

espaço. Pode-se perceber a interação destes elementos, frente ao processo de uso e ocupação do 

solo, identificando a fragilidade deste ambiente. A análise geoambiental realizada, apoiada na 

Teoria Geossistêmica, apresentou-se como um importante método que a Geografia Física encontrou 

para estudar e explicar a combinação e o interrelacionamento entre os processos físicos, biológicos 

e antrópicos observados no espaço geográfico. 

De forma geral, constata-se que a bacia estudada tem a totalidade de seu território de cerrado 

e campo cerrado, ainda em estado de conservação, com uso antrópico restrito, ao plantio de 

eucalipto e atividades agrícolas de subsistência, e/ou queimadas, mas, não menos impactantes, 

situado sobre rochas da formação sedimentar Piauí-Maranhão, e um clima sub-úmido que atua 

como um dos principais condicionantes do regime de perenicidade dos cursos d`água.  

 Em busca de um melhor desempenho de integração e análise das informações, torna-se 

necessário aplicação de técnicas do sensoriamento remoto e das funções disponíveis em Sistemas de 
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Informações Geográficas-SIG, no caso, Arcview e/ou SPRING. Estes instrumentos, associados a 

uma caracterização mais especifica dos elementos físico-bioticos e antrópicos, oferecerão mais 

detalhes e uma melhor percepção da dinâmica neste ambiente, proporcionando a delimitação dos 

sistemas ambientais e direcionando o processo de uso e ocupação do solo. Conclui-se, no entanto, 

que a documentação disponibilizada neste estudo, deverá fornecer subsídios para a complementação 

de estudo futuros nesta área, assim como servir de base ao planejamento ambiental na bacia.  
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