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RESUMO – As características físicas e bióticas de uma bacia possuem importante papel nos 

processos do ciclo hidrológico, influenciando, dentre outros, a infiltração, a quantidade de água 

produzida como deflúvio, a evapotranspiração e os escoamentos. O objetivo do trabalho foi a 

caracterização morfométrica e hidrológica da bacia hidrográfica do rio Salamanca, localizada no 

Município de Barbalha, CE. A área de drenagem encontrada foi de 181,295 km² e o perímetro de 

60,412 km. De forma geral, constatou-se que a área estudada possui forma alongada, com densidade 

de drenagem média, relevo ondulado e declividade média de 14,16%. Os parâmetros de 

caracterização do relevo e da rede de drenagem têm grande influência sobre o escoamento 

superficial e, conseqüentemente, sobre o processo de erosão, que resulta em perdas de solo, água, 

matéria orgânica, nutrientes e microfauna, provocando, assim, assoreamento e eutrofização dos 

corpos d’água. Pelos índices determinados nesse estudo os eventos de cheias, assoreamento, 

processos de erosão e eutrofização não são evidenciados na bacia hidrográfica o rio Salamanca. A 

forma alongada da microbacia hidrográfica indica que a pluviometria sobre a mesma se concentra 

em diferentes pontos, concorrendo para amenizar a influência da intensidade de chuvas, as quais 

poderiam causar maiores vazões do curso d’água principal. 

 

ABSTRACT – The physical and biotic characteristics of the basin have an important role in the 

processes of the hydrological cycle, influencing, among others, the infiltration, the amount of water 

produced as runoff, evapotranspiration and runoff. The objective of this study was to characterize 

the morphological and hydrological basin the Salamanca river, located in the city of Barbalha, CE. 

The drainage area was 181.295 km ² and perimeter of 60.412 km. Overall it was found that the area 

studied has an elongated shape, with average drainage density, topography and undulating slope of 

14.16%. The parameters characterizing the topography and drainage network have great influence 

on the runoff and, consequently, on the erosion process, resulting in loss of soil, water, organic 

matter, nutrients and microfauna, thus causing, siltation and eutrophication of water bodies. Indices 

determined in this study the events of flooding, siltation, erosion and eutrophication are not evident 

in the river basin Salamanca. The elongated shape of the watershed indicates that the rainfall on the 

same focus at different points, contributing to mitigate the influence of intense rainfall, which could 

cause greater flow of the main river. 

Palavras-Chave – Bacia hidrográfica, geomorfologia, hidrologia. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 O comportamento hidrológico de uma bacia hidrográfica é função de suas características 

geomorfológicas (forma, relevo, área, geologia, rede de drenagem, solo, dentre outros) e do tipo da 

cobertura vegetal (Lima, 1986). Desse modo, as características físicas e bióticas de uma bacia 

possuem importante papel nos processos do ciclo hidrológico, influenciando, dentre outros, a 

infiltração, a quantidade de água produzida como deflúvio, a evapotranspiração e os escoamentos 

superficial e subsuperficial. 

De acordo com Lima (1986), a bacia hidrográfica pode ser considerada um sistema 

geomorfológico aberto, e como tal ela se encontra, mesmo quando não perturbada, em contínua 

flutuação, num estado de equilíbrio transacional ou dinâmico. Ou seja, a adição de energia e a perda 

de energia do próprio ecossistema encontram-se sempre em delicado balanço. Desse modo, a área 

da bacia hidrográfica tem influência sobre a quantidade de água produzida como deflúvio. A forma 

e o relevo, no entanto, atuam sobre a taxa ou sobre o regime dessa produção de água, assim como a 

taxa de sedimentação. 

No estudo das bacias hidrográficas o caráter e a extensão dos canais (padrão de drenagem) 

afetam a disponibilidade de sedimentos, bem como a taxa de formação do deflúvio. Muitas dessas 

características físicas, por sua vez, são, em grande parte, controladas ou influenciadas pela sua 

estrutura geológica. 

A maioria dos trabalhos científicos acerca de bacias hidrográficas evidencia qualitativamente 

os aspectos de forma que, em geral, é insuficiente para a identificação de homogeneidades, no que 

diz respeito aos fatores que influenciam as formas de relevo. Para investigar as características das 

diversas formas de relevo, as bacias hidrográficas se configuram como feições importantes, 

principalmente no que se refere aos estudos de evolução do modelado da superfície terrestre.  

Destarte, é evidente a necessidade do emprego de métodos quantitativos para estudos dessa 

natureza (Alves e Castro, 2003). Em estudos das interações entre os processos, do ponto de vista 

quantitativo, utiliza-se o método de análise morfométrica através dos seguintes parâmetros: 

densidade de drenagem, coeficiente de compacidade, índice de circularidade, forma da bacia, 

extensão média do escoamento superficial e sinuosidade, dentre outros. 

 Esses parâmetros podem revelar indicadores físicos específicos para determinado local, de 

forma a qualificarem as alterações ambientais. Em meados de 1940, Robert E. Horton procurou 

estabelecer leis do desenvolvimento dos cursos d’água e respectivas bacias, utilizando uma 

abordagem quantitativa que serviu para uma nova concepção metodológica. A partir da década de 

1950, novos parâmetros foram definidos, conforme apresentado nos estudos de (Freitas, 1952); 

Strahler (1952, 1957); Schumm (1956); Tolentino et al. (1968)], dentre outros.  
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 Preocupado com o entendimento da importância e descrição dos variados aspectos da análise 

morfométrica de bacias hidrográficas, Christofoletti (1969) desenvolveu um trabalho bastante 

completo, integrando os índices e parâmetros desenvolvidos. 

 Para Villela e Mattos (1975), as características físicas de uma bacia constituem elementos de 

grande importância para avaliação de seu comportamento hidrológico, pois, ao se estabelecerem 

relações e comparações entre eles e dados hidrológicos conhecidos, podem-se determinar 

indiretamente os valores hidrológicos em locais nos quais faltem dados. Christofoletti (1970) 

ressaltou ainda que a análise de aspectos relacionados à drenagem, relevo e geologia pode levar à 

elucidação e compreensão de diversas questões associadas à dinâmica ambiental local. 

 A quantificação da disponibilidade hídrica serve de base para o projeto e planejamento dos 

recursos hídricos. Para tanto, é preciso expressar, quantitativamente, todas as características de 

forma, de processos e de suas interrelações. Cabe ressaltar que nenhum desses índices, 

isoladamente, deve ser entendido como capaz de simplificar a complexa dinâmica da bacia, a qual 

inclusive tem magnitude temporal (Tonello, et al., 2006). 

 Diante do exposto, o objetivo deste estudo compreendeu a obtenção e análise das 

características morfométricas e caracterização hidrológica da bacia hidrográfica do rio Salamanca, 

município de Barbalha, Ceará. 

 

2 – ÁREA EM ESTUDO 

2.1 – Caracterização da região 

O município de Barbalha está localizado na Região Metropolitana do Cariri – RMC, 

conforme ilustrado na figura 01, sendo formada por nove municípios. 

 

Figura 01 – Localização dos municípios de Juazeiro do Norte, Crato e Missão Velha, Região Metropolitana do Cariri 
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De acordo com dados do Perfil Básico dos Municípios (IPECE, 2010), o município de 

Barbalha é caracterizado por um clima tropical quente semi-árido brando, tropical quente e tropical 

quente subúmido. A precipitação média anual é aproximadamente de 1.032 mm, inferior a 

evapotranspiração potencial de 1.469 mm. A quadra chuvosa ocorre no período de janeiro a abril 

gerando excedente hídrico, enquanto a estação seca apresenta déficit hídrico nos meses de maio a 

novembro. 

A vegetação é basicamente formada por floresta caducifólia espinhosa, floresta subcaducifólia 

tropical pluvial, floresta subcaducifólia xeromorfa e floresta subperenifólia tropical plúvionebular. 

A área em estudo é caracterizada por duas unidades geomorfológicas: a Chapada do Araripe e a 

Depressão Sertaneja. Diversos solos são encontrados na região, sendo a maioria: latossolo amarelo 

distrófico, podzólico vermelho amarelo eutrófico, aluviais eutróficos, litólico eutrófico, areias 

quartzosas distróficas e vertissolo (COGERH, 2009). 

A bacia hidrográfica em questão insere-se na bacia do rio Salgado, afluente pela margem 

direita do rio Jaguaribe, e drena parcialmente a região onde se encontram o município cearense de 

Barbalha. Conforme registros da Estação Meteorológica da FUNCEME – Fundação Cearense de 

Meteorologia e Recursos Hídricos, localizada em Barbalha (Coordenadas UTM 472000 – 

9198000), no período de 1991 a 2010 a temperatura média anual foi de 24 a 26 ºC e a umidade 

relativa média variou de 66,5% em outubro a 81,2% em janeiro, sendo a média anual de 73,9%. 

A precipitação média anual, no período de 1991 a 2010, foi de 1.033 mm, sendo os trimestres 

mais chuvosos o de janeiro a março. A figura 02 mostra o hietograma das chuvas anuais registradas 

no posto de Barbalha.  

 

 

Figura 02 - Hietograma das chuvas anuais registrado no posto de Barbalha 
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3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 – Parâmetros de caracterização morfométrica 

Para se entender o funcionamento de uma bacia hidrográfica seja a mesma de micro ou macro 

dimensão, faz-se necessário delimitar a sua área de influência e expressar quantitativamente os 

parâmetros relacionados a sua fisiografia. Os valores dimensionais de bacias hidrográficas são 

parâmetros quantitativos que permitem eliminar a subjetividade na sua caracterização  (Oliveira e 

Ferreira, 2001).  

Na determinação destes parâmetros foi seguida a metodologia citada por Oliveira e Ferreira 

(2001), para o cálculo do comprimento do curso de água principal (Cp), comprimento total da rede 

de drenagem, perímetro (P), área (A) e densidade de drenagem (Dd). Para determinação da 

declividade média (S) e fator de forma (Kf) foi utilizada a metodologia proposta por Wisler e Brater 

(1964) e Horton (1932), citados por (Lima, 1986). A metodologia adotada para a determinação da 

hierarquização das drenagens foi baseada no sistema desenvolvido por Strahler (1952).  A 

morfometria da bacia hidrográfica foi representada pelas características e pelos índices apresentados 

no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Características morfométricas obtidas no estudo da bacia hidrográfica 

Características geométricas  

Área total  

Perímetro total  

Coeficiente de compacidade (Kc)  

Fator de forma (Kf)  

Índice de circularidade (IC) 

Padrão de drenagem 

Características do relevo 

Orientação  

Declividade mínima  

Declividade média  

Declividade máxima  

Altitude mínima  

Altitude média  

Altitude máxima  

Declividade média do curso d´água principal 

Características da rede de drenagem 

Comprimento do curso d’água principal  

Comprimento total dos cursos d’água  

Densidade de drenagem (Dd)  

Ordem dos cursos de água 

 

 

3.3.1 – Coeficente de compacidade 

A bacia hidrográfica apresenta um formato após ter seu contorno definido. O formato da área 

plana de uma bacia de drenagem exerce influência no tempo de concentração, ou seja, no tempo 

decorrido pela água a partir dos limites da bacia até o seu exutório (seção de controle) e o formato 
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depende da estrutura geológica do terreno. Os índices que determinam a forma da bacia procuram 

relacioná-la com formas geométricas conhecidas.  O coeficente de compacidade é a relação entre os 

perímetros da bacia e um círculo de área igual à da bacia, dado por (Vilela e Mattos, 1975): 

c

P P
K 0,28

2 A A

 
 


                    (1) 

Onde P (m) é o perímetro e A (m
2
) é a área da bacia hidrográfica em estudo. 

 Este coeficiente é um número adimensional que varia com a forma da bacia, independente 

do seu tamanho, quanto mais irregular for a bacia maior será o coeficiente de compacidade. Um 

coeficiente mínimo de valor igual a 1,0 corresponde a uma bacia circular. Em caso de enchentes, a 

tendência é mais acentuada quanto mais próximo da unidade for o valor de Kc. 

 

3.3.2 – Fator de forma 

A relação entre a largura média ( L ) e o comprimento axial do curso d’água (Cp) é definido 

como o fator de forma da bacia hidrográfica, dado por (Vilela e Mattos, 1975): 

f 2

p p

L A
K

C C
                         (2) 

sendo Kf o fator de forma, A a área de drenagem (m
2
) e Cp o comprimento do rio principal. 

O comprimento axial (Cp), comprimento do rio principal é medido seguindo o curso d’água 

mais longo desde a cabeceira mais distante da bacial até a desembocadura e a largura média é 

obtida pela divisão da área pelo comprimento axial da bacia. O fator de forma constitui um índice 

indicativo da maior ou menor tendência para enchentes, quanto maior o fator de forma maior a 

tendência enchentes possui a bacia.  

 

3.3.3 – Indice de Circularidade 

Similar ao coeficente de compacidade, o indice de circularidade tende para a unidade à 

medida que a bacia se aproxima da forma circular e diminui à medida que a forma torna-se 

alongada. Na sua determinação utiliza-se a seguinte equação (Miller, 1953): 

2

12,57A
IC

P
                        (3) 

onde IC é o índice de circularidade, A área de drenagem (m
2
) e P o perímetro (m). 

 

3.3.4 – Ordem dos cursos d’água 

A ordem dos cursos d’água é uma classificação que reflete o grau de ramificação ou 

bifurcação da rede de drenagem da bacia, indicando a posição hierárquica que um curso d’água 
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ocupa na rede de drenagem. Segundo Chow (1964), designam-se todos os pequenos canais que não 

se ramificam (podendo desembocar no rio principal ou em seus ramos) como sendo de primeira 

ordem. A junção de dois canais de primeira ordem forma um canal de segunda ordem; quando dois 

rios de segunda ordem juntam-se, forma-se um rio de terceira ordem e, assim por diante. A ordem 

do rio principal mostra a extensão da ramificação da bacia.  

 

3.3.5 – Declividade e altitude 

 O modelo digital de elevação hidrologiamente consistente – MDEHC foi utilizado como 

entrada para a geração do mapa de declividades e da altitude. A imagem declividade gerada foi do 

tipo contínua, por apresentar valores reais. As classes de declividade foram  separadas em intervalos 

distintos, sugeridos pela Embrapa (1979), conforme mostrado no Quadro 1. 

Quadro 1 – Classificação de declividades segundo a Embrapa5  

Declividade (%) Discriminação 

0 – 3  Relevo plano 

3 – 8  Relevo suavemente ondulado 

8 – 20  Relevo ondulado 

20 – 45  Relevo fortemente ondulado 

45 – 75  Relevo montanhoso 

> 75 Relevo fortemente montanhoso 

 

De acordo com Righetto (1998), a declividade do terreno de uma bacia é responsável pela 

velocidade de escoamento superficial. Assim, a determinação do relevo de uma bacia hidrográfica é 

de grande importância ns estudo de caracterização. Grandes variações de altitude do terreno de uma 

bacia implicam em variações significativas na temperatura média, causando, portanto, variações na 

evapotranspiração e na precipitação anual (Chow et al., 1998). Analiticamente a elevação média da 

bacia é obtida através da soma do produto do ponto médio entre duas curvas de nível e a área 

compreendida entre elas, dividida pela sua área total, sendo dada por (Villela e Mattos, 1975): 

 i i

i

PA
E

A





                        (4) 

Onde, Pi [L] é o ponto médio entre duas curvas de nível subsequentes e Ai é a área compreendida 

entre as curvas de nível. 

Villela e Matos (1975) exprimem que a declividade dos terrenos de uma bacia hidrográfica 

controla em boa parte a velocidade com que se dá o escoamento superficial. Ou seja, quanto mais 

                                                
5 Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
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íngrime for o terreno da bacia, mais rápido será o escoamento superficial, o tempo de concentração 

será menor e os picos de enchentes na saída serão maiores.  

 

3.3.6 – Sistema de drenagem 

O sistema de drenagem de uma bacia é constituído por todos os canais, quer sejam perenes, 

intermitentes ou temporários. Uma bacia bem drenada tem menor tempo de concentração, ou seja, o 

escoamento superficial concentra-se mais rapidamente e os picos de enchentes são altos. Destarte, 

as características da rede de drenagem de uma bacia hidrigráfica podem ser razoavelmente descritas 

pela ordem dos cursos d’água, densidade de drenagem, extensão média do escoamento superficial e 

sinuosidade do curso d’água. 

A densidade de drenagem de uma bacia hidrográfica indica a eficiência de drenagem que 

representa a maior ou menor velocidade com que a água percorre a bacia hidrográfica. Segundo 

Lima (1986), a densidade de drenagem reflete a influência da geologia, topografia, solo e vegetação 

da bacia hidrográfica, e está relacionada com o tempo gasto para a saída do escoamento superficial 

da bacia. A densidade de drenagem é a relação entre o comprimento total dos cursos d’água de uma 

bacia hidrográfica, sejam eles intermitentes ou perenes, e a área total da bacia, definida por Horton 

(1945):  

i
d

L
D

A


                         (5) 

onde, Li [L] é o comprimento dos cursos d’água e A [L
2
] é a área da bacia hidrográfica e Dd a 

densidade de drenagem [L/L
2
] . 

De acordo com Villela e Mattos (1975), uma bacia será pobremente drenada se o índice 

densidade de drenagem for menor que 0,5 km/km²; caso esse índice esteja entre 0,5 e 3,0 km/km², a 

bacia será mediamente drenada; e se o valor do índice for maior que 3,0 km/km², a bacia é 

classificada como ricamente drenada. 

 

3.3.7 – Extensão média do escoamento superficial e sinuosidade 

A extensão média do escoamento superficial é definido como sendo a distância média que a 

água da chuva teria que escoar sobre os terrenos de uma bacia, caso o escoameno se desse em linha 

reta desde onde a chuva caiu até o ponto mais próximo no leito de um curso de água qualquer da 

bacia. Na determinação desse parâmetro a bacia em estudo é transformada em um retângulo de 

mesma área, onde o lado maior é o comprimento do rio principal, sendo dado por (Villela e Mattos, 

1975): 
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i

A
l

4 L



                        (6) 

Ainda como parâmetro da bacia tem-se a sinuosidade do curso de água principal que 

representa a relação entre o comprimento do rio principal e o comprimento do talvegue, que é 

medido em linha reta desde a cabeceira do curso d’água principal até o exutório da bacia. A 

sinuosidade de um curso de ágai é expresso por (Villela e Mattos, 1975): 

p

t

C
Sin

L
                         (7) 

Onde Cp é a extensão do rio principal em metros e Lt o comprimento do talvegue. 

 

3.3.8 – Orientação da bacia 

Os estudos apontam que as direções dos cursos d’água de uma rede definem a orientação de 

drenagem da bacia. Um padrão de drenagem pode apresentar uma ou mais direções, ou não 

apresentar nenhuma. A orientação da bacia define a direção geral para qual a declividade está 

exposta e dessa forma está correlacionada com os ventos prevalecentes, o padrão de deslocamento 

de tempestades e a exposição aos raios solares.  

 

3.3.9 – Coeficiente de rugosidade 

O coeficiente de rugosidade (Ruggdensess Number – RN), segundo o Método Sicco Smith é 

um parâmetro que direciona o uso potencial da terra com relação às suas características para 

agricultura, pecuária ou florestamentos (Rocha e Kurtz, 2001). 

Os RN, comparados com o uso da terra, determinam as áreas de conflitos nas bacias. O 

coeficiente de rugosidade é uma relação multiplicativa da densidade de drenagem e da declividade 

média da bacia em estudo, sendo dado por Rocha e Kurtz (2001): 

d mRN D D                         (8) 

Sicco Smith citado por Rocha e Kurtz (2001),  autor deste método, classificou quatro classes 

para os RN. As classes estabelecidas foram:  Classe A, menor valor de RN, escala de 2 a 4, 

caracterizam solos apropriados para agricultura; Classe B para valores médios , escala de 5 a 6, 

indicam solos apropriados para pastagens (pecuária); Classe C, escala de 6 a 8, solos apropriados 

para pastagem/florestamento e Classe D, maior valor de RN, escala de 9 a 12, são solos apropriados 

para florestamentos.  

 

 

4 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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Para delimitação da bacia hidrográfica do rio Salamanca o arquivo digital da carta foi 

acessado através do software AutoCAD. O exutório da bacia do rio salamanca encontra-se nas 

coordenadas 469031m, 9204981m em UTM ou longitude 39°16’50”W e latitude7°11’32”S, 

apresenta uma área 181,295 km
2
 e perímetro de 60,412 km, com sua totalidade no município de 

Barbalha, região do Cariri, estado do Ceará. A figura 03 mostra o mapa de delimitação topográfica 

e área de drenagem da bacia do Rio Salamanca. No Quadro 02  são apresentados os parâmetros de 

caracterização morfométrica da bacia hidrográfica do Rio do Salamanca. 

 

Figura 03 – Delimitação topográfica e área de drenagem da bacia do Rio Salamanca.  

 

A bacia em estudo apresenta altitude mínima de 360 metros e altitude máxima de 920 metros 

com elevação média de 533 metros e declividade média é da ordem de 14,16%. O comprimento do 

rio principal éde 29,570 km, o somatório da rede drenagem tem133,765 km e o comprimento do 

talvegue é de 21,868 km. 

 
Quadro 02 – Parâmetros de caracterização morfométrica da bacia do Rio do Salamanca 

Parâmetros morfométricos Resultado 

Área (km
2
) 181,295 

 

Perímetro (km) 60,412  

Extensão do rio principal – Cp  (km) 29,570  

Coeficiente de compacidade – Kc 1,265 

Fator de forma – Kf 0,207 

Densidade de drenagem – Dd 0,738 

Índice de circularidade – IC 0,624 

Extensão média do escoamento superficial – l (km) 0,339 

Sinuosidade do curso de água principal – Sin 1,352 

Declividade média – Sm (%) 14,16  

Coeficiente de rugosidade (RN) 10,45 

Ordem dos cursos de água 4 

Orientação da bacia Nordeste 
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O coeficiente de rugosidade é um parâmetro adimensional e mostra, nitidamente, que quanto 

maior for o valor do RN, maior será o perigo de erosão na bacia. Na bacia em estudo o valor de RN 

é de 10,45, indicando Classe D, com solos apropriados para florestamentos.  

A ordem dos cursos de água, refere-se a rede de drenagem e fornece uma noção do grau de 

ramificação, permitindo inferir sobre o relevo da bacia. De modo geral, quanto mais ramificada for 

uma rede de drenagem, mais acidentado é o relevo. Conforme ilustradona Figura 04 a bacia 

apresentou ordem 4, caracterizando relevo ondulado o que pode ser confirmado pelo parâmetro 

referente a declividade média que apresenta um valor de 14,16 %. 

 

 

Figura 04 – Ordem dos cursos d’água da bacia do rio Salamanca.  

 

 

A classe de declividade predominante na bacia hidrográfica do rio do Salamanca é de 8 a 

12%, apresentando relevo ondulado, segundo classificação da Embrapa apresentada no Quando 01. 

Este parametro indica que a bacia apresenta pouca restrição à infiltração da água da chuva e 

consequente abastecimento dos lençóis na bacia hidrográfica em estudo (Serra, 1993). 

A curva hipsométrica é a representação gráfica do relevo de uma bacia e representa o estudo 

da variação da elevação dos vários terrenos da bacia com referência ao nível médio do mar. Esta 

variação é representada por meio de um gráfico que mostra a percentagem da área de drenagem que 

existe acima ou abaixo das várias elevações.  

A figura 05 apresenta a curva hipsométrica da bacia do rio Salamanca. Através da curva 

hipsométrica obtiveram-se os valores das alíneas que se seguem: a altitude máxima observada foi de 

920 m, a mínima de 360m e a elevação média é de 533,063 m. Pode-se observar altitudes na faixa 
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entre 360 a 480 m, correspondendo a 52 % da área da bacia, 64% de sua área está acima de 440 m e 

apenas 6% da bacia apresenta altitude entre 800 e 920 metros.  

 

Figura 05 – Curva hipsométrica, bacia do rio do Salamanca. 

 

A figura 06 apresenta a orientação da bacia do rio Salamanca, onde 36% da área encontra-se 

na direção nordeste e 23 % na direção sudoeste.  A orientação da bacia hidrográfica corresponde à 

sua exposição aos raios solares, tomando-se como referência os pontos cardeais. No Hemisfério Sul, 

as bacias com orientação norte recebem maior quantidade de calor do que as de orientação sul. 

 

Figura 06 – Orientação da bacia do rio do Salamanca, diagrama rosa dos ventos. 

 

O significado quantitativo em termos de produção de água das nascentes, quanto às diferenças 

nas orientações norte e sul das bacias, é ainda muito desconhecido. No entanto, nessas diferenças 

devem ser levados em consideração os diferentes tipos de cobertura vegetal, já que nas bacias de 

orientação norte se devem esperar maiores taxas de evapotranspiração. Também, deve-se atentar 

para o fato de que é esperado maior produção de água das nascentes de orientação leste do que na 
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de oeste (Castro e Lopes, 2001). Em resumo, as nascentes de orientações sul e leste são 

conservadoras de umidade, ao passo que as de norte e oeste são dispersoras. 

 

4.2 – Caracterização hidrológica   

A bacia em estudo tem forma alongada, indica pouca tendência a enchentes com menor 

concentração de água no tributário principal, quando se tem chuva intensa cobrindo a sua extensão. 

A mesma morfometria  pode ser observada no fator de forma, que mostra valores inferiores a 0,50, 

o que não é verificado no coeficiente de compacidade , que indica uma leve tendência a enchentes, 

apresentando um valor de 1,265.  

De acordo com a classificação de Christofoletti (1974), a bacia em estudo é classificada como 

exorreica apresentando escoamento das águas de modo contínuo. O comportamento dos rios podem 

ser classificados em relação à inclinação das camadas geológicas de subsuperfície, o estudo mostra 

rios subseqüentes, e nesse caso a direção de fluxo d’água é controlada pela estrutura das rochas, 

acompanhando sempre uma zona de fraqueza, como uma falha, junta, camada rochosa delgada ou 

facilmente erodida. Esse comportamento dos rios ocorre nas áreas sedimentares e os fluxos de água 

correm perpendiculares à inclinação principal das camadas geológicas.  

Utilizando-se do critério geométrico, da disposição fluvial sem nenhum sentido genético, e 

aplicando a tipologia dos padrões de drenagem segundo Christofoletti (1974), a figura 04 mostra 

uma bacia com drenagem dendrítica, também designada como arborescente, onde seu 

desenvolvimento assemelha-se à configuração de uma árvore. Utilizando desta imagem, a corrente 

fluvial principal (rio) corresponde ao tronco da árvore, os tributários aos seus ramos. Este padrão é 

típico das áreas de solos cristalinos send um padrão típico dos solos rasos da região semiárida. 

 

5 – CONCLUSÕES 

A análise dos dados e a interpretação dos resultados obtidos nas condições atuais da bacia 

hidrográfica do rio Salamanca permite concluir que a mesma possui a forma alongada, 

evidenciando menor risco de cheias em condições normais de pluviosidade anual. 

Os parâmetros de caracterização do relevo e da rede de drenagem têm grande influência sobre 

o escoamento superficial e, conseqüentemente, sobre o processo de erosão, que resulta em perdas de 

solo, água, matéria orgânica, nutrientes e microfauna, provocando, assim, assoreamento e 

eutrofização dos corpos d’água. A declividade média encontrada caracteriza um relevo ondulado, 

uma bacia bem drenada com índice de extensão média do escoamento superficial de 0,339 km e 

precipitação anual de 1.033 mm. Portanto, eventos de cheias, assoreamento, processos de erosão e 

eutrofização não são evidenciados na bacia hidrográfica o rio Salamanca. 
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O padrão de drenagem formado pelos cursos d’água caracteriza-se como do tipo dendrítico, 

com médio grau de ramificação (ordem 4). Uma porcentagem do terreno da bacia em estudo possuí 

seu terreno voltado para a face norte–leste, aproximadamente 36%, indicando uma retenção de 

umidade moderada. 

A morfometria apresentada configura a bacia com comportamento hidrológico característico 

de regiões semiáridas, sujeita a solos rasos e embasamento cristalino aflorante.   O coeficiente de 

rugosidade indica solos de Classe D apropriados para florestamentos, o que evidencia a necessidade 

de um manejo específico da bacia. 
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