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Resumo: O presente trabalho encontra-se em estágio inicial. O conteúdo que
será exposto em seguida tem como base levantamentos bibliográficos que foram
apurados até então, voltados exclusivamente para área relacionada à
Geomorfologia Fluvial. O semiárido brasileiro está situado na região nordeste do
país, e tem sido marcado por uma forte expansão urbana, com isso as
necessidades hídricas aumentaram. Na tentativa de compreender essa região,
surge uma nova oportunidade de análise para aproveitar da melhor forma os
recursos hídricos evitando uma escassez de água para população. O estudo
retrata a interação do Rio Batateira com o ambiente em que está inserido. Assim,
a pesquisa realizada sobre conectividade tem como função identificar os
processos de transferência de energia, e conjuntamente entender de que forma
as ações antrópicas influenciam no processo de modificação do relevo da bacia,
trazendo o reconhecimento do rio como principal agente modelador da
paisagem. Segundo Duarte e Marçal (2017, p. 755) sobre estudos de
conectividade, “A transferência de água e sedimentos em um sistema fluvial é
influenciada, dentre outros aspectos, por bloqueios que interrompem o
transporte desses materiais e diminuem a conectividade da paisagem em bacias
hidrográficas.” Toda essa análise procura identificar essas características em
seu percurso longitudinal, sentido montante/jusante e lateral, no sentido encostacanal. Os resultados dessa pesquisa não serão fundamentais somente para a
Região do Cariri, mas como contribuição ao conhecimento científico sobre as
dinâmicas que ocorrem em bacias hidrográficas no ambiente semiárido.
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