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Resumo: Ter a compreensão das características e comportamento dos
ambientes fluviais é de suma importância para interpretação da evolução da
paisagem, desse modo, a metodologia dos estilos fluviais oferece várias
aplicações, vindo a subsidiar as tomadas de decisões por parte dos órgãos
públicos, assim como em programas de planeamento ambiental. Destarte, esse
trabalho tem como objetivo classificar e caracterizar segmentos fluviais da
bacia do rio Batateiras, no Cariri cearense, enfatizando morfologia, ajustes e
controles ambientais de um ambiente semiárido, a partir da metodologia de
classificação de Estilos Fluviais (BRIERLEY e FRYIRS, 2005). Esta se constitui
em um enquadramento de segmentos fluviais com a finalidade de identificar e
descrever as características e o comportamento dos rios. A presente pesquisa
encontra-se em fase inicial, de leituras para embasamento teóricometodológico e tem como resultados esperados apresentar um mapeamento
de classificação de trechos fluviais, apontando as principais características
morfológicas, assim como a capacidade de ajuste e comportamento fluviais da
bacia do rio Batateiras. Dessa maneira, poderá auxiliar no entendimento dos
ajustes e comportamento do rio Batateiras, assim como a aplicação de
tipologias mais coerentes para os sistemas fluviais do semiárido brasileiro e,
principalmente, na elaboração de ferramentas importantes para avaliação de
rios, auxiliando na produção de planos de manejo ambiental.
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