
1. Introdução

Investigações cientí!cas sobre drenagens "uviais têm im-
portante função e aplicação na geomorfologia, assertiva 
essa con!rmada por Christofoletti (1980), “a análise da 
rede hidrográ!ca pode levar à compreensão de numerosas 
questões geomorfológicas, pois os cursos de água consti-
tuem processo morfogenético dos mais ativos na escultura-
ção da paisagem terrestre”.
Pesquisas dessa natureza desenvolvidas majoritariamente 
por geomorfólogos visando analisar a rede de drenagem 
são estratégicas para planejadores e gestores municipais, 
uma vez que demarcam áreas do ponto de vista hídrico e 
explicam o comportamento da rede de drenagem (dinâmi-
ca dos rios) em cada setor de!nido, associando às questões 
do meio físico-natural e social de uma dada bacia hidrográ-
!ca (SANTOS, 2006)1.
Consultando ainda os estudos de Santos (2004) tem-se que 
a bacia hidrográ!ca é “uma área ocupada por um canal 
principal e todos os seus tributários, cujos limites consti-
tuem os inter"úvios, que topogra!camente delimitam ou-
tras bacias hidrográ!cas”. Ressalta-se que todo e qualquer 
elemento além da rede hidrográ!ca contido na área de uma 

dada bacia, fará parte de um sistema integrado onde diver-
sas dinâmicas ocorrem entre cada um de seus componentes 
estabelecendo um padrão de organização.

2. Metodologia

O levantamento cartográ!co foi realizado em meio analó-
gico na escala de 1:100.000, com base nas carta topográ!cas 
Santa Luz (Folha SC.24 – Y – D – III), Gavião (Folha SC.24 
– Y – D – II), Pintadas (Folha SC.24 – Y – D - V) e Serrinha 
(Folha SC.24 –Y – D - VI) da SUDENE - 1975. A confecção 
do mapa analógico da bacia permitiu maior detalhamento 
da área. O mesmo foi, posteriormente, digitalizado e tra-
balhado no AutoCAD Map 2000i e, também, utilizou-se o 
ARCGIS 9. 2 para elaboração do MNT e a carta de declivi-
dade da bacia. Fez-se também um per!l topográ!co (!na-
lizado no Corel DRAW 12).
Para estudo da dinâmica hidrográ!ca, aplicou-se o método 
de análise morfométrica desenvolvido por Stralher e Hor-
ton in Christofoletti (1980), bem como a análise do padrão 
de drenagem. 
A hierarquização dos canais e a análise linear e areal foi fei-
ta abordando-se os seguintes aspectos: perímetro da bacia 
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(P), relação de bifurcação (Rb), relação entre o comprimen-
to médio dos canais de cada ordem (Lm); área da bacia (A), 
comprimento da bacia (L), relação entre o comprimento do 
canal principal e a área da bacia, forma da bacia (Ic), densi-
dade de rios (Dr), densidade de drenagem (Dd), coe!ciente 
de manutenção (Cm), coe!ciente de compacidade (índice 
de Gravelius) (Kc), extensão do percurso super!cial (Eps) e 
o índice de rugosidade topográ!ca (Rt), raio de Elongação 
(Re).
Com base em Soares & Fiori (1976) realizou-se a análise 
das propriedades da drenagem onde foi observado o grau 
de integração, grau de continuidade, densidade, tropia, 
grau de controle, sinuosidade, angularidade, grau de jun-
ção e assimetria.
Em etapa posterior foram descritos a geologia, geomorfo-
logia, solos e o sistema climático. E, também se elaborou o 
balanço hídrico da bacia a partir dos dados da estação cli-
matológica de Valente (Ba) entre o período de 1943 – 1983 
- INMET (1991), através de publicação da SEI (1999). O 
mapa hipsométrico foi elaborado através das cartas topo-
grá!cas onde a altitude foi separada em sete classes com 
eqüidistância de 40 metros. 

3. Caracterização Geral e os Aspectos Físico-Naturais da 
Bacia Hidrográ!ca do Riacho Grande (BHRG).

A BHRG está entre coordenadas UTM de 443 a 459E e 
8715 e 8748N; dista 238 km de Salvador. Possui área de 
25,59 km_ que ocupa porções dos municípios de Valente, 
São Domingos, Retirolândia, Conceição do Coité e Riachão 
do Jacuípe (Fig.1), ambos pertencentes à região semi-árida 
do Nordeste da Bahia. A BHRG pertence à sub-bacia do 
Rio Jacuípe, integrando-se a Bacia do Rio Paraguaçu. 

3.1. Geologia – Geomorfologia
No contexto geral, a área encontra-se inserida na Plata-
forma Sul-Americana, individualizada no Cráton do São 
Francisco. Segundo Harley et al (1957) citado por Barbosa 
& Dominguez (1996, p. 42), esta grande área “[...] adquiriu 
condições cratônicas no Proterozóico Inferior, ao !nal do 
Ciclo Transamazônico, datado em torno de 2,0 Ga.”

Individualizado no cráton sanfranciscano está localizado o 
Escudo Oriental da Bahia onde são encontrados o Comple-
xo Basal Transamazônico e o Complexo Jequié, conforme 
Bahia (1978): O Complexo Basal Transamazônico, datado 
do Proterozóico Inferior (2,6 – 1,8 b.a.) é regionalmente 
constituído por metatexitos e diatexitos; O Complexo Je-
quié é datado do Período Arqueano (3,0 – 2,6 b.a.) sendo 
composto por piroxênios-granulitos, enderbitos, charno-
quitos, quartzitos e augen-gnaisses.
A BHRG encontra-se numa área de contato entre os refe-
ridos complexos geológicos. Ambos apresentam formação 
muito antiga (Barbosa e Dominguez, 1996) com rochas 
bastante resistentes frente aos processos intempéricos. 
Em geral são rochas metamor!zadas de médio e alto grau 
e rochas ígneas cristalizadas em profundidades variadas, 
compostas essencialmente por quartzo, feldspato e mica. 
Por apresentarem alto grau de compactação, as rochas aqui 
descritas di!cultam o processo de in!ltração da água e con-
seqüente armazenamento no subsolo, a não ser onde sejam 
encontrados sistemas de fraturas.
Sobre os terrenos cristalinos regionais se desenvolveram as 
Depressões Interplanálticas. Na Depressão Interplanáltica 
do Estado da Bahia são encontradas as unidades geomor-
fológicas do Pediplano Sertanejo, conforme classi!cação 
adotada pelo Projeto Radam-Brasil de 1983. 
Na BHRG nota-se superfícies planas e suavemente ondu-
ladas com cotas altimétricas variando entre 200 e 480 m 
(Fig. 2a e 2b). Tais superfícies traduzem a interação dos 
diferentes tipos de rochas associados aos agentes e os pro-
cessos morfogenéticos que, ao longo do tempo geológico, 
modelaram esse domínio morfoclimático, com suas formas 
topográ!cas e sistema hidrográ!co.
A pluviosidade média anual situa-se entre 508,3 mm e as 
médias térmicas anuais entre 23,9 °C (clima Semi-árido), 
apresenta índice de aridez de 59,1. Constata-se que não há 
excedente hídrico, havendo de!ciência de água no solo du-
rante todo o ano (Fig. 3). A quantidade de água que chega 
ao solo através da precipitação pluviométrica corresponde 
aos valores de evapotranspiracão real (Fig.4).
Os solos predominantes são os Planossolos e os Neossolos 
Regolíticos. Os Planossolos são pouco profundos, imper-

Figura 1 – Mapa de Localização da BHRG - 2008 (Lima, 2008)
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feitamente drenados, com seqüência de horizontes A, Bt e 
C. O horizonte A se caracteriza por ser bastante arenoso e 
o horizonte Bt por possuir baixa permeabilidade, o que faz 
com que ele apresente problemas com encharcamento no 
período chuvoso. E os Neossolos Regolíticos apresentam 
horizonte A logo acima do C, baixa profundidade (o conta-
to lítico se dá a aproximadamente 50 cm). 

4. Resultados

O canal principal se inicia na porção Norte da bacia em 
altitude aproximada de 380m deslocando-se na direção N 
– S – SW até formar seu exutório no Rio Jacuípe em alti-
tude aproximada de 220 m. A rede de drenagem apresenta 
padrão dendrítico e regime !uvial intermitente. 
Nos estudos de Gregory e Walling (1973) aborda-se que “a 
densidade de drenagem depende do tamanho da área da 
bacia, onde os valores da Dd tendem a ser maiores nas ba-

cias de tamanho menor”.
O comprimento total dos cursos d’água é de 215 km, dis-
tribuídos pelos seus 118 canais e hierarquia de 4ª ordem. 
Os canais de primeira ordem apresentam o menor compri-
mento médio (1,17 km) e uma densidade de drenagem de 
4,29 km/km2. O maior comprimento médio dos canais se 
refere ao canal de 4ª ordem, atingindo uma média de 16,0 
km, porém, apresenta densidade de drenagem de 0,62 km/
km2. O dados calculados de comprimento médio e da Dd 
para BHRG estão referendados por Stralher (1952), pois o 
autor a"rma que “existe uma relação inversa entre os valo-
res da Dd e os comprimentos médios dos segmentos das 
diversas ordens de uma bacia”.
A partir da hierarquização dos canais foram realizados os 
cálculos de comprimento total dos canais, comprimento 
médio dos canais, relação de bifurcação e a densidade de 
drenagem (Quadro 1).
Os resultados obtidos a partir da aplicação dos parâmetros 
morfométricos estão listados no Quadro 2.
 O índice “K”, de circularidade ou fator de forma da bacia 
expressa a tendência de ocorrência de cheias na bacia. O 
valor de 0,284 encontrado para a BHRG indica um formato 
retangular que condiciona o escoamento mais e"ciente das 
águas dos canais em períodos de maior pluviosidade. “Uma 
vez que o índice de circularidade relaciona-se com o grau 
de permeabilidade das rochas e dos solos. A"rma-se que 
quanto mais permeáveis forem às rochas e os solos, menor 
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Figura 3 e 4 – Extrato do balanço hidríco mensal e balanço hidríco nor-
mal mensal da estação Valente: periodo de 1943-1983 (Fonte: SEI, 1999; 
Santos, 2008)

Figura 2a – Per"l integrado da BHRG - 2008

Figura 2b – Mapa de Localização da BHRG - 2008 (Lima, 2008)



é o numero de a!uentes e menores são eles. O canal prin-
cipal tende a ser longo e a forma da bacia mais alongada” 
(Lima, Santos & Silva, 2007). Con"rma- se condição alon-
gada da BHRG a partir do cálculo do coe"ciente de compa-
cidade (Kc) que expressou valor de 4,982. Índice esse que 
de"ne o grau de irregularidade da forma da bacia, ou seja, 
o quanto é circular, retangular ou triangular. 

A densidade de rios apresentou valor de 4,61 rios/km2 e a 
densidade de drenagem apresentou valor de 8,40 km/km2, 
ou seja, sendo considerada uma bacia com média Dd (Qua-
dro 3). Nas áreas de embasamento cristalino os valores ele-
vados da densidade de drenagem (Dd) correspondem a co-
e"ciente de manutenção menor (Cm = 1.119,04 m2).
Além disso, a bacia em foco possui extensão do percurso 
super"cial - (EPs) igual a 59,52m (a EPs representa a dis-
tância média em metros percorrida pelas enxurradas an-
tes de encontrar um canal permanente). “O Valor da EPs 
encontrado “nos orienta também para caracterizar a tex-
tura topográ"ca de uma bacia qualquer” (Santos, 2006)1. A 
exemplo da BHRG que possui textura topográ"ca grosseira 
(Tt = 1,25), pois a mesma “assinala o maior ou menor es-
paçamento entre os canais numa bacia hidrográ"ca, sendo 
entendida como Fina ao se veri"car menor espaçamento 
entre os cursos d’água e Grosseira quando ocorrer o oposto. 
Em Christofolletti (1969) tem-se que valores de razão mé-
dia abaixo de 4,0 signi"cam uma classe de textura topográ-
"ca como grosseira”(Op. cit) (Quadro 4).
“A textura topográ"ca (Tt) de uma bacia hidrográ"ca re-
presenta o seu grau de dissecação. Estudiosos em geomor-
fologia têm aplicado a Tt como indicador do estágio de ero-
são de uma região, do ponto de vista geológico” (Op. cit). E 
pode ser calculada a partir da fórmula: 

Onde:
Tt = textura da topogra"a
Dd = densidade de drenagem (km/km2)-1

Em relação ao relevo da bacia pode-se a"rmar que se trata 
de um relevo pouco acidentado uma vez que a relação de 
elongação assumiu valor de 0,178.
A partir da análise da disposição dos canais de drenagem, 
a bacia foi dividida em seis setores (Fig. 5) onde se reali-
zou a análise topológica segundo Soares & Fiori (1976) e 
obtiveram-se os seguintes resultados (Quadro 5).
A Análise Topológica permite identi"car como os canais se 
interligam, não considerando medidas lineares e espaciais. 
Esse tipo de informação mostra-se relevante, pois possibi-
lita estabelecer analogias sobre os percursos dos segmentos 
!uviais e os seus tributários, bem como realizar inferências 
do ponto de vista geológico e geomorfológico em relação as 
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ANÁLISE LINEAR VALOR ENCONTRADO DEFINIÇÃO 

Perímetro da bacia 90 km Comprimento total da linha do 
divisor de águas da bacia.

Comprimento do canal 
principal

63 km Extensão total do canal princi-
pal expresso em quilômetros.

ANÁLISE AREAL

Área da bacia 25,59 km2

Comprimento da bacia 28,4 km Distância entre a cota al-
timétrica mais alta e a cota 
altimétrica mais baixa.

Comprimento do rio principal 
x área da bacia

0,61

Relação existente entre a área 
da bacia e o comprimento 
máximo da bacia

Índice de circularidade 0,025

Densidade de rios 4,61 rios/km2 Quantidade de rios encon-
trados em uma área de um 
quilômetro quadrado.

Comprimento, em quilômet-
ros, de canal !uvial disponível 
para drenar cada unidade de 
área, em quilômetros quadra-
dos, da bacia. 

Densidade de drenagem (D 8,40 km/km2

Área mínima expressa em 
metros quadrados para ma-
nutenção de um metro de canal 
com escoamento permanente.

Coe"ciente de manutenção 1.119,04 m_

Coe"ciente de compacidade 4,98 Relação entre o perímetro da 
bacia e a circunferência do cír-
culo com a mesma área.

Distância percorrida em met-
ros pelo escoamento super"cial 
até encontrar o primeiro canal 
de drenagem !uvial.

Extensão do percurso 
super"cial

59,52 m

Relação entre o diâmetro de 
um círculo que possui a mes-
ma superfície que a bacia e o 
comprimento da bacia.

Relação de elongação 0,178

Quadro 2 – Parâmetros morfométricos e morfológicos da BHRG - 2008 
(Fonte: Christofoleti, 1980; Villela & Mattos, 1975; Granel-Pérez, 2004)
(Lima, 2008)
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Classe de valores (km/km2)-1) Classe de densidade

Menor que 7,5,0 Baixa

Entre 7,5 e 10,0 Média

Maior que 10,0 Alta

Quadro 3 – Classi"cação para interpretação de valores de densidade de 
drenagem (Fonte: Christofoleti, 1969)(Santos, 2007)

Razão de Textura Média Classe de Textura topográ"ca

Menor que 4,0 Grosseira

Entre 4,0 e 10,0 Média

Maior que 10,0 Fina

Quadro 4 – Classi"cação para interpretação de valores de textura topográ-
"ca (Fonte: Christofoleti, 1969)(Santos, 2007)

Santos, J. M. & Lima, K. C.

Quadro 1 – Hierarquia !uvial da BHRG: númer de segmentos de canais 
para cada ordem hierárquica e seu comprimento total; comprimento mé-
dio; relação de bifurcação; densidade de drenagem - 2008 (Lima, 2008).

Hierarquia N° de canais 
(Lm)

Compri-
mento total 
dos canais 

(L)

Compri-
mento 

médio dos 
canais (Lm)

Relação de 
Bifurcação 

(Rb)

Densi-
dade de 

drenagem 
(Dd)

1ª 94 110 km 1,17 km 4,94 4,29 km/
km2

2ª 19 48 km 2,53 km 4,75 1,87 km/
km2

3ª 4 41 km 10,25 km 4 1,60 km/
km2

4ª 1 16 km 16,0 km - 0,62 km/
km2

Total 118 215 km - - 8,40 km/
km2



áreas por onde se deslocam. Os pioneiros na investigação 
dessa natureza foram: Horton (1945); Shevre (1966 e 1967) 
tem-se a análise das propriedades de drenagem, a seguir:

Grau de integração: refere-se à ligação existente entre os 
canais de drenagem, ou seja, o deslocamento traçado deve 
ser o mais simples e direto. Caso a drenagem apresente si-
nuosidade sem justi!cação lógica, tal aspecto se traduzirá 
em um baixo grau de integração. Em todos os setores da 
bacia o grau é alto, indicando integração direta entre os ca-
nais, sendo esse, re"exo direto da baixa permeabilidade dos 
solos (Fig. 5);

Grau de continuidade: é entendido devido a maior ou 
menor continuidade do traçado da drenagem. Quando o 
mesmo for bem marcante em termos de continuidade, com 
vales em V e contínuos, diz-se que o grau de continuidade é 
alto. É classi!cado como alto, médio e baixo, sendo in"uen-
ciado pela permeabilidade, porosidade e grau de dissolução 
das rochas. Nos setores I, V e VI o grau de continuidade é 
alto; o setor IV apresenta grau de continuidade médio e os 
setores II e III apresentam baixo grau de continuidade; 

Densidade: relaciona-se ao número de canais por área, que 
é função do espaçamento existente entre os cursos d’água. E 
permite inferir-se sobre a permeabilidade e porosidade, etc. 

Os setores I, V e VI apresentaram alta densidade enquanto 
que o setor IV apresentou média densidade; os setores II e 
III apresentaram baixa densidade sinalizando a presença de 
terrenos mais permeáveis;

Tropia: caracteriza-se pelas orientações preferenciais na di-
reção dos canais "uviais. Logo, ao observar-se o trajeto de 
canais em uma única direção tem-se que o grau de controle 
é alto. Desta forma o setor IV apresenta tropia bidirecional 
(é comum em áreas de camadas com forte mergulho, al-
ternadas por estratos de menor resistência). Os canais dos 
setores II e III apresentaram tropia tri direcional (idem a 
explicação do setor IV); e os canais dos setores I, V e VI 
apresentaram-se com tropia multidirecional desordena-
da indicando médio a fraco grau de controle. Observa-se 
a predominância de setores com tropia multidirecional o 
que indica de maneira geral a ocorrência de fraturamentos, 
onde os a"uentes menores exibem direções preferenciais 
formadas por !ssuramentos, lineamentos ou foliação;

Grau de controle: associa-se a tropia e indica o controle 
relativo dos canais, sendo re"etido  na direção dos cursos 
d’água, ou seja, um alto grau de controle se traduz numa di-
reção predominante no padrão drenagem. Todos os setores 
apresentaram baixo grau de controle;
Sinuosidade: está associada ao traçado curvo dos canais 
"uviais sendo estes classi!cados como retilíneo, curvo e 
misto. A ocorrência de uma expressiva e abrupta sinuosi-
dade pode indicar uma anomalia no terreno (a partir de 
um controle estrutural ou litológico). Em todos os setores 
da BHRG os canais de drenagem apresentaram sinuosidade 
mista; 

Angularidade: refere-se às mudanças bruscas de direção 
dos canais "uviais sendo estas associadas ao aspecto orien-
tação e, pode indicar a in"uencia de fatores estruturais. 
Quanto mais evidente for a mudança de direção dos canais, 
maior será a angularidade dos mesmos. Desta forma os ca-
nais dos setores II, IV e V apresentaram média angulari-
dade e os canais dos setores I, III e VI apresentaram baixa 
angularidade;

Ângulo de junção: indica a abertura em ângulo dos canais 
secundários em relação ao canal principal. A ocorrência de 
ângulos de junção agudos, de abertura variável, sinaliza pa-
drões sem controle e orientação. E, já a presença de ângulos 
retos e de abertura constante ou ângulos obtusos indicam 
controle e orientação, ou seja, maior in"uência dos elemen-
tos estruturais. Os rios encontrados nos seis setores da ba-
cia apresentaram ângulos agudos; 

Assimetria: refere-se à distribuição e ao tamanho (compri-
mento) dos rios tomando como referência um canal "uvial 
principal, sendo classi!cada como fraca ou forte. A assi-
metria forte é de!nida pela ocorrência de a"uentes bastan-
tes curtos associados aos a"uentes mais longos em um dos 
lados da drenagem principal. E, já a assimetria fraca tem 
a ver com o fraco desnível do terreno, mostrando canais se-
cundários mais longos com menor desproporção de com-
primento entre um lado e outro do canal principal. Quando 
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Figura 5 – Subsetores da rede de drenagem da BHRG - 2008 (Santos & 
Lima)
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se observa que a rede é assimétrica, isto é, um dos lados 
mostra a!uentes mais longos; o mergulho das camadas é 
no sentido destes a!uentes. Em todos os setores de análise 
a drenagem apresentou assimetria forte, com exceção do 
setor I.

5. Considerações !nais

A dinâmica hídrica está sendo comprometida em relação 
ao comportamento normal da BHRG. Pois, as intervenções 
socioeconômicas duradouras no uso e ocupação do solo 
têm afetado negativamente a rede de drenagem, principal-
mente, associadas à expansão das áreas de pastagem em 
áreas de topo de morro, meia-encosta e planície !uvial, ao 
processo de desmonte dos solos, a intensi"cação dos pro-
cessos erosivos que contribuem decisivamente pra agravar 
o quadro ambiental (compactação dos solos, assoreamento 
dos canais de drenagem, redução da capacidade de trans-
porte !uvial, perda de produtividade das terras, etc.) geran-
do deseconomias para os municípios.
Con"rma-se a assertiva que “à medida que a bacia vai se 
desenvolvendo vai ocorrendo maior dissecação topográ"ca 
dos inter!úvios e a remoção do material vai diminuindo 
as áreas disponíveis para entalhamento dos canais. Por isso 
que nas áreas do cristalino o Cm é menor” (Lima et al., 
2007).
Veri"ca-se que a con"guração espacial da rede de drena-
gem condiciona à ligação entre os canais de drenagem se-
cundários e o canal principal nos setores da bacia, que se 
traduz no grau alto de ligação; indicando integração direta 
entre os canais. Sendo re!exo direto do Índice de Circu-
laridade, Forma da Bacia e Relações entre Áreas da Bacia. 
Mas, nos trabalhos de campo notou-se que as ações huma-
nas supracitadas nos diversos setores da BHRG romperam 
o equilíbrio e causou desajustes no sistema hidrográ"co 
como um todo e, possivelmente, levará a bacia entrar em 
colapso ambiental.

1Citação feita pelo professor Santos, J. M. dos, na mesa redonda intitulada 
“as novas metodologias e instrumentos de análise nos estudos ambientais 
e territoriais”, no I Seminário de Estudos Ambientais e Ordenamento do 
Território, UFBA-IGEO, 2006.
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