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Resumo - As bacias hidrográficas foram indicadas como unidades básicas de monitoramento e 

planejamento dos recursos hídricos, conforme Lei Federal nº 9433 de 08/01/97. Essa medida insere-

se dentro de um contexto mundial, em que a restrição do uso de reservas de água doce no planeta é 

cada vez menor, ressaltando a necessidade de implantação de políticas e ações que visem o 

gerenciamento global de bacias e outros mananciais, otimizando ao máximo as suas 

disponibilidades. O monitoramento do comportamento das precipitações pluviais em intensidade e 

distribuição nas bacias hidrográficas como também a respectiva caracterização fisiográfica são 

necessários, uma vez, que são parâmetros que indicam a potencialidade hídrica de uma bacia. 

Foram determinadas algumas características físicas e topográficas como também a caracterização 

pluviométrica no período de janeiro/1990 a janeiro/2000 utilizando-se o método de Thiessen e 

análise da água em diversos trechos. da sub bacia hidrográfica do riacho da Onça situada ao 

noroeste do Estado de Sergipe. Os resultados demonstraram que a sub-bacia do riacho da Onça 

apresenta baixa densidade de drenagem e forma irregular, que apresentou déficit hídrico no período 

estudado e que foram encontrados valores elevados de dureza da água em três pontos de coleta e de 

condutividade elétrica em dois pontos. 

 

Abstract - Hydrographic Basins were indicated as basic units for monitoring and planning the 

hydrologic resources according to Federal Law no. 9433 which dates from January 8th 1997. This 

measure is part of the world context, once the restriction of usage of freshwater reserves in the 

planet is becoming lower and lower, which highlights the necessity of establishing policies that 

focus the global management of basins and other bodies of water, in order to optimize their 

availability. The observation of rainfall concerning intensity and distribution over the hydrographic 

basins as well as the physiographic characterization are necessary as these are parameters that 

indicate the hydrologic potentiality of a basin. Some physical and topographical features were 
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determined as well as the rainfall behaviour for the period of January/1990 – January/2000, using 

Thiessen’s method and water analysis from different parts of the secondary basin of Onça stream, 

which is located in the northwest of the State of  Sergipe. The results showed that this secondary 

basin has low drainage density and irregular shape, that it had hydrological deficit during the 

studied period, and also, high values were found for water hardness in three spots of collection as 

well as for electric conductivity in two spots. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os recursos naturais são limitados. Anos atrás, sob condições de menor densidade 

populacional, explorações agrícola e industrial mínimas, imaginava-se que a Terra poderia ser o 

provedor inesgotável dos recursos naturais. Entretanto, a população cresceu, a industrialização e a 

agricultura expandiram-se, ocasionando crescente degradação dos recursos naturais, principalmente 

do solo e da água, atingindo, níveis críticos que refletem na deterioração do meio ambiente. 

Esse quadro reflete a política de desenvolvimento adotada mundialmente e que perdurou até 

recentemente, cujo princípio baseava-se no crescimento econômico que tinha como parâmetros para 

sua análise, indicadores como renda “per capita” desconsiderando qualquer preocupação com a 

distribuição dessa renda e com a qualidade de vida da população. Atualmente tem-se procurado 

adotar um novo conceito de desenvolvimento, denominado de desenvolvimento sustentável, que 

contempla a melhoria das condições de vida do conjunto da população, dignidade humana, justiça, 

equidade e, no qual a natureza explorada é responsável pela sustentabilidade desse desenvolvimento 

(FONSECA e BASTOS, 1997). 

Ainda, segundo FONSECA e BASTOS (1997), a restrição cada vez maior do uso de reservas 

de água doce no planeta faz com que seja sentida a necessidade de implantação de políticas e ações 

visando o gerenciamento global de bacias e outros mananciais. Estudos que visam oferecer 

subsídios ao planejamento de ações que tenham por objetivo a promoção do desenvolvimento 

regional sustentável, necessariamente devem levar em consideração a questão dos recursos hídricos 

e, assim, são indispensáveis as pesquisas que tenham pôr base analisar as bacias hidrográficas como 

unidade de estudo. 

A bacia hidrográfica deve ser entendida também como sendo a unidade ecossistêmica e 

morfológica que permite a análise e entendimento dos problemas ambientais. Ela também é 



 

perfeitamente adequada para um planejamento e manejo, buscando otimizar a utilização dos 

recursos humano e natural, para estabelecer um ambiente sadio e um desenvolvimento sustentável. 

A bacia hidrográfica foi indicada como unidade básica de monitoramento e planejamento dos 

recursos hídricos, pela da Lei Federal nº 9433 de 08/01/97, baseada na experiência francesa. A 

elaboração de planos de bacias hidrográficas está condicionada à sua necessidade como instrumento 

valioso para a tomada de decisão pelos gestores dos recursos hídricos, tendo em vista que as 

reservas de água utilizável estão cada vez mais escassas. O planejamento feito a partir da bacia 

hidrográfica permite ainda analisar os vários aspectos existentes na relação homem-meio ambiente: 

o econômico, o social, o cultural, o ambiental e o político. 

Em Sergipe foi sancionada a Lei nº 3870 de 25/09/97, que dispõe sobre a Política Estadual de 

Recursos Hídricos, cria o Fundo Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Estadual de 

Gerenciamento dos Recursos Hídricos. Em seu Artigo 1° inciso V, elege a bacia hidrográfica como 

unidade territorial para implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos e atuação do 

Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

A aplicação dessa lei é de fundamental importância, pois, segundo MACÊDO (1996), no 

passado as demandas hídricas do Estado podiam ser atendidas pelas disponibilidades naturais das 

bacias, porém nos dias atuais o quadro tornou-se complexo com o aparecimento de demandas 

conflitantes. Os usos têm-se intensificado, tanto no que se refere ao aumento da quantidade 

demandada para determinada utilização, quanto no que se refere a variedades dessas utilizações. 

Portanto, o monitoramento das precipitações pluviais em intensidade e distribuição nas bacias 

hidrográficas como também a caracterização fisiográfica são necessários uma vez que são 

parâmetros que indicam o comportamento hidrológico da bacia. Tal conhecimento é importante 

para auxiliar os órgãos gestores dos recursos hídricos na escolha da melhor maneira de maximizar a 

disponibilidade hídrica da bacia.  

Este trabalho teve por objetivos determinar as seguintes características fisiográficas da sub 

bacia hidrográfica do riacho da Onça: área de drenagem, perímetro da área, comprimento da bacia, 

ordem dos cursos de água, densidade de drenagem, fator de forma e coeficiente de compacidade, 

bem como realizar a caracterização pluviométrica da referida sub-bacia e a qualidade da água em 

diversos pontos. 

 

METODOLOGIA 

 

A área em estudo, representada pela sub-bacia do riacho da Onça afluente intermitente da 

margem direita do rio São Francisco, situa-se ao noroeste do estado de Sergipe, nos municípios de 

Canindé São Francisco e Poço Redondo (Figura 1).  



 

O clima da área segundo a classificação de Koppen é muito quente, semi-árido, tipo estepe, 

com estação chuvosa no inverno, sendo a precipitação média da região de 484,0 mm/ano, 

apresentando máxima anual de 918,6 mm e mínima de 203,0 mm/ano, com período chuvoso 

compreendido entre os meses de março a julho, período em que ocorre aproximadamente 60% da 

precipitação anual (SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E 

IRRIGAÇÃO, 1992). 

Os solos que ocorrem na área são rasos, de baixa permeabilidade, susceptíveis à erosão e 

salinização. As classes de solos predominantes na área são: LUVISSOLOS, NEOSSOLOS e os 

VERTISSOLOS (SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E 

IRRIGAÇÃO, 1992). 

 

 

A vegetação nativa é típica da caatinga onde predominam as espécies xerófilas e caducifólias, 

contudo, pode-se observar que essa vegetação apresenta-se bastante degradada. Segundo ARAÚJO 

(1997), a implantação do Perímetro Irrigado Califórnia a partir de 1987, impôs a retirada dos 

remanescentes da vegetação nativa  determinando a sua substituição por áreas de plantio. As áreas 

de vegetação nativa foram mantidas inicialmente em níveis (16,9%) que não atingiram o limite 

legal de 20% 

 

.  

 

 

A sub bacia hidrográfica do riacho da Onça foi escolhida para estudo devido ao fato de 

localizar-se no semi-árido do Estado, por ser representativa do rio São Francisco e por nela 

Figura 1. Localização da sub bacia hidrográfica do riacho da Onça. 



 

encontrar-se implantado o Perímetro Irrigado Califórnia, resultado de uma política pública para o 

desenvolvimento do semi-árido sergipano. 

A extensão do riacho da Onça foi percorrida em campo desde a sua nascente até sua foz. 

Foram coletadas seis amostras de água em pontos distintos: ponto I barragem próximo a nascente, 

pontos II e III barragem próxima ao povoado Cuiabá, ponto IV perímetro urbano do município de 

Canindé do São Francisco, ponto V num afluente cujo solo ao redor apresentava sintomas de 

salinização e ponto VI na foz. As amostras foram encaminhadas ao laboratório de Química 

Ambiental da Universidade Federal de Sergipe e submetidas à análise química. 

Na determinação da área de drenagem, perímetro da área, comprimento da bacia, ordem dos 

cursos de água foi utilizado um mapa em escala de 1:50.000. Para determinação da área de 

drenagem (A) da sub-bacia do riacho da Onça foram identificadas no mapa as cotas altimétricas 

onde a partir das quais os limites da bacia foram traçados.  

A ordem dos rios foi classificada seguindo o critério introduzido por Horton , modificado por 

Strahler citado em VILLELA e MATOS (1977) e TUCCI et al. (2000). 

A densidade de drenagem (Dd), o fator de forma (Kf) e o coeficiente de compacidade (Kc) são 

dados pelas expressões abaixo, onde L é o comprimento da bacia, A a área de drenagem e P o 

perímetro da área da bacia. 

 

 

 

A caracterização pluviométrica da área em estudo foi realizada com base nos dados de três 

postos pluviométricos com dados disponíveis no laboratório de recursos hídricos da Companhia de 

Desenvolvimento Industrial e dos Recursos Minerais de Sergipe - CODISE. As estimativas das 

precipitações médias ocorrentes nesta bacia no período de janeiro de 1990 a janeiro de 2000 foram 

estimadas a partir do método de Thiessen. 

Algumas estações pluviométricas apresentaram curtos períodos em branco em seus registros 

devido a ausências do observador ou defeitos nos aparelhos de registro. A estimativa desses valores 

de precipitação pluvial foi feita de acordo com o método do preenchimento de falhas citado em 

GARCEZ e ALVAREZ (1988).  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Tabela 1 mostra os valores referentes às características fisiográficas da sub bacia do riacho 

da Onça. 

 

Tabela 1. Características fisiográficas da sub bacia do riacho da Onça. 

 L (km) A (km2) P (km) Dd (km/km2) Kf Kc 

Riacho da Onça 23,25 108,6 49,25 0,41 0,20 1,323 

Segundo GARCEZ e ALVAREZ (1988) a densidade de drenagem (Dd) é um bom indicativo 

da eficiência da drenagem da bacia. Assim, os resultados demonstram que a sub bacia hidrográfica 

do riacho da Onça apresenta uma rede de drenagem deficiente, típica de regiões semi-áridas.  

A forma da bacia é importante devido ao tempo de concentração, que é o tempo que leva a 

água dos limites da bacia para chegar à saída da mesma. Observando-se a Tabela 1 pode-se afirmar 

que a sub bacia hidrográfica do riacho da Onça é pobre apresenta forma irregular. 

Aplicando-se a classificação de rios segundo Strahler (Figura 2) verifica-se que a sub bacia 

hidrográfica do riacho da Onça apresenta-se de terceira ordem, confirmando-se tratar de uma área 

com poucas ramificações e drenagem deficiente. 

 

Figura 2. Mapa da sub bacia hidrográfica do riacho da Onça. (Escala 1:150.000). 
Adaptado de FONSECA e BASTOS (1997). 



 

De acordo com os dados coletados no laboratório de recursos hídricos da Companhia de 

Desenvolvimento Industrial e dos Recursos Minerais de Sergipe - CODISE, observou-se que a sub 

bacia do riacho da Onça apresentou déficit hídrico de 37,9% no período de janeiro/1990 a 

janeiro/2000, conforme demonstra os resultados plotados na Figura 3.  
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Os resultados da análise da água são mostrados na Tabela 2. É importante ressaltar que a 

análise das condições físico-químicas por refletir condições apenas momentâneas, nem sempre 

indica a qualidade real da água. Contudo, fornece subsídios para avaliar as alterações ambientais 

decorrentes da atividade humana e propor medidas que reduzam os efeitos negativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Precipitação pluvial média acumulada nos período de jan/1990 a jan/2000. 



 

 

 

VALOR MEDIDO VARIÁVEIS 

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6 

COR (mg/L Pt-Co) 4,08 17,41 33,14 1,67 5,93 3,15 

CONDUTIVIDADE (mS/cm) 8,27 67,20 53,80 1,03 3,34 1,66 

pH 8,4 8,0 8,4 8,5 8,5 8,8 

ALCAL TOTAL (mg/LCaCO3) 141,1 186,5 168,0 251,4 336,0 236,9 

DUREZA TOTAL (mg/LCaCO3) 1410 17179 15128 230,8 871,8 307,7 

SÓDIO (mg/L) 1340 11345 9170 299,0 506,0 345,0 

POTÁSSIO (mg/L) 56,70 60,51 60,51 4,51 3,09 8,77 

CÁLCIO (mg/L) 138,5 1436 1334 46,16 148,7 61,15 

MAGNÉSIO (mg/L)  259,8 3317 2879 28,20 122,2 37,60 

CLORETO (mg/L) 2937 29471 24640 367,8 1063 502,5 

SULFATO (mg/L) 125,00 210,0 235,0 98,0 127,0 112,0 

AMÔNIA (mg/L N-NH4) 0,017 0,003 0,005 0,018 0,020 0,026 

NITRATO (mg/L N-NO3) 0,053 0,056 0,064 2,23 0,349 2,20 

NITRITO (mg/L N-NO2) 0,002 0,002 0,002 0,098 0,046 0,027 

FOSFATO (mg/L P-PO4) 0,043 0,039 0,015 0,092 0,012 0,309 

 

A condutividade elétrica é um parâmetro relacionado à presença de íons dissolvidos na água. 

Quanto maior for a quantidade de íons dissolvidos, maior será a condutividade elétrica da água. 

Embora este parâmetro não especifique quais os íons que estão presentes em determinada amostra 

de água, pode contribuir para possíveis reconhecimentos de impactos ambientais que ocorram na 

bacia de drenagem ocasionados por lançamentos de resíduos industriais, agrícolas, dentre outros. A 

Tabela 2. Resultados da análise físico-química da água coletada na  
sub bacia hidrográfica do riacho da Onça. 



 

dureza da água está relacionada aos teores de carbonatos, de sulfatos, de cloretos e de nitratos de 

vários cátions, as águas duras são impróprias para a alimentação, para a lavagem de roupas e não 

servem para alimentar as caldeiras a vapor, em virtude das incrustações que provocam 

(CARMOUZE, 1994). 

De acordo com a Tabela 2 os valores que mais chamam a atenção são os referentes a 

condutividade elétrica nos pontos 2 e 3 e de dureza total nos pontos 1, 2, 3 e 5. Com exceção ao 

ponto 5, todos os demais localizaram-se em pequenas barragens. O ponto 1 localizou-se numa 

barragem próxima à nascente e os pontos 2 e 3 numa outra barragem distante desta à 

aproximadamente 8 km. Vale ressaltar que foram realizadas coletas nas barragens uma vez que da 

nascente do riacho até o terço médio da bacia, o leito do riacho da Onça e de seus afluentes estava 

seco. As barragens apresentavam volume de água muito abaixo do normal. 

 

CONCLUSÕES 

 

A sub bacia hidrográfica do riacho da Onça apresenta baixa densidade de drenagem e forma 

irregular. 

Apresentou déficit hídrico no período de janeiro/1990 a janeiro/2000. 

Apresentou valores elevados de dureza da água em três pontos de coleta e de condutividade 

elétrica em dois pontos. 
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