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RESUMO — O objetivo desse trabalho foi realizar a caracterização morfométrica e calcular a 
precipitação média da bacia hidrográfica do Rio Cumbuco localizada nos municípios de Primavera 
do Leste e Campo Verde, em Mato Grosso, Brasil. A partir de parâmetros físicos e com o uso do 
Sistema de Informações Geográficas, por meio do ArcGis 9.2 foram gerados mapas de uso e 
ocupação da área da bacia, hidrografia, tipo de solo, altimetria e declividade. A fim de caracterizar a 
bacia do Rio Cumbuco, foram calculados os índices: coeficiente de compacidade, fator de forma, 
circularidade, densidade de drenagem e ordem dos cursos d’água, além do cálculo da precipitação 
média local. Em 2003, a precipitação média calculada por meio do método de Thiessen foi de   
2.125 mm. A bacia é de ordem 4, com forma dendrítica e padrão de drenagem endorréica; possui 
uma área de 2.220 km²; perímetro de 250,97 km; fator de forma 1,49; índice de circularidade 0,30; 
densidade de drenagem 0,16. Esses coeficientes mostraram que a bacia possui forma alongada e é 
pouco desenvolvida em termos de densidade de drenagem. 

 

ABSTRACT — The objective of this work was to do the morphometric characterization and 
calculate the average precipitation of the Cumbuco river watershed located in Primavera do Leste 
and Campo Verde, Mato Grosso, Brazil. Using physical parameters and Geografic Information 
System by ArcGis 9.2, it was generated maps of use and occupation of the basin area, hydrograph, 
soil types, altimetry and declivity. In order to characterize the Cumbuco river watershed, it was 
calculated indexes as: compacity coefficient, shape factor, circularity index, drainage density and 
Strahler Stream Ordering Method, beyond the calculation of the local average precipitation. In 
2003, the average precipitation calculated by Thiessen method was 2.125 mm. The river watershed 
stream order is 4, with dendritic type and endorreic drainage standard, area of 2.220 km2; perimeter 
of 250,97 km; form factor 1.49; circularity index 0.30; drainage density 0.16. These coefficients had 
show that Cumbuco river watershed has a more elongated  watershed shape, and it is less developed 
in terms of drainage density.  

PALAVRAS-CHAVES: caracterização morfométrica, hidrologia, SIG’s. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A bacia hidrográfica corresponde a unidade geomorfológica fundamental da superfície 

terrestre, sendo considerada pelos geomorfologistas, hidrologistas e outros estudiosos como a 

principal unidade fisiográfica de análise do terreno, porque suas características governam, no seu 

interior, todo o fluxo superficial da água (Horton, 1945; Ruhe 1975; Christofoletti, 1974; BRASIL, 

1987; apud  Pissarra et al., 1999) convergindo os escoamentos para um único ponto de saída, 

denominado exutório (Silveira in Tucci, 2001). 

O funcionamento hidrológico de uma bacia hidrográfica está intrinsecamente relacionado a 

diversos fatores ambientais como o uso e a ocupação do solo, além da cobertura vegetal. Desta 

maneira, perturbações naturais e antrópicas ao ecossistema provocarão alterações no equilíbrio 

dinâmico da bacia hidrográfica e consequentemente na qualidade e na quantidade da água da bacia.   

Segundo Oki (2002), a importância do estudo de bacias hidrográficas, deve-se à 

possibilidade de verificar a relação sistêmica entre os elementos envolvidos, sendo desta forma 

considerada um instrumento de grande importância, uma vez que possui contornos bem definidos e 

funciona como um sistema aberto e sensível a qualquer alteração no ambiente, que pode ser 

mensurada pela variação quali-quantitativa da água.  

Conforme Garbrecht e Martz (1999) apud Cardoso et al (2006), a consolidação dos Sistemas 

de Informações Geográficas (SIG) e, consequentemente, o surgimento de formas digitais 

consistentes de representação do relevo e de métodos automáticos para delimitação de bacias tem 

ajudado a descrever mecanismos das mudanças que operam no meio ambiente e auxiliado no 

planejamento e manejo dos recursos naturais de regiões específicas.  

A partir da premissa de que o estudo de bacias hidrográficas é fator fundamental e ponto 

inicial para se estabelecer planos e metas de gestão adequados a realidade local, este trabalho tem 

por objetivo determinar as características morfométricas e a precipitação média da bacia 

hidrográfica do Rio Cumbuco localizado em Primavera do Leste e Campo Verde – MT, a partir da 

análise de seus atributos naturais. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

2.1. Área de Estudo 

 
O Rio Cumbuco é um dos afluentes da margem esquerda do Rio das Mortes, pertencente à 

Bacia do Rio Tocantins, localizado no município de Primavera do Leste – MT. A bacia do Rio 

Cumbuco ocupa partes dos municípios de Campo Verde e Primavera do Leste (Figura 1), sendo 
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delimitada pelas coordenadas 744000 W 828000 E (nascente), e pelas coordenadas 8364000 N e 

8304000 S (exutório). 

 

Figura 1 - Localização da bacia hidrográfica do Rio Cumbuco. 

  

 A necessidade do estudo da bacia do Rio Cumbuco deve-se a sua importância em escala 

regional e também as possíveis perturbações que o desmatamento, já evidente no Estado de Mato 

Grosso e na área da bacia em estudo, podem causar às suas águas e aos solos.  

De acordo com a base de dados fornecida pela Secretaria de Estado de Planejamento e 

Coordenação Geral do Estado de Mato Grosso (SEPLAN), a bacia do Rio Cumbuco se encontra na 

unidade climática IIIA2b, típico de topos elevados da Chapada dos Guimarães (entre 700 e 900 

metros de altitude).  

Conforme a classificação de Köppen, a região encontra-se sob domínio climático Aw (clima 

de savana tropical). Os dados micrometeorológicos regionais registrados na Estação Meteorológica 

Automática situada no perímetro urbano de Primavera do Leste indicam que a temperatura média 

anual da região é de 24ºC, com média das mínimas de 19ºC e média das máximas de 31ºC. As 

maiores precipitações ocorrem entre novembro e março, com médias mensais superiores a 220 mm 

nesse período. A média pluviométrica anual é de 1700 mm e a umidade relativa média durante o 

ano é em torno de 78% (Mafsuoka et al.,2002). 
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A vegetação da bacia apresenta fisionomia de Cerrado, tipo savana, com faixas de mata 

ripária (Figura 2) e expressivo uso do solo por atividade antrópica. 

 

 

Figura 2 - Mapa da cobertura vegetal da bacia hidrográfica do Rio Cumbuco  

 

A bacia do Rio Cumbuco é intensamente ocupada por atividades agropecuárias, como grandes 

plantações anuais de soja, algodão e milho, além de pastagens, mesmo nas margens dos mananciais. 

A área ocupada com agricultura chega a cobrir cerca de 57% da bacia. A vegetação natural restante 

se encontra em áreas de solos pouco aptos à agricultura, que são solos arenosos e muito mal 

drenados ou em fragmentos de mata ciliar. A área de cerrado é de 36% e mata ciliar de apenas 5%. 

A classe de solo predominante na bacia é o Latossolo Vermelho Amarelo, ocupando cerca de 

37% da área, em seguida, os solos com maior expressão são os Neossolos Quartzarênicos, que 

ocupam uma área de 27%. Há ocorrências de Latossolo Vermelho Escuro em 25% da área e com 

menor expressão ocorrem os Solos Orgânicos em áreas ao longo dos cursos d’água e Neossolos 

Litólicos, como pode ser visto na Figura 3. 
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Figura 3 - Mapa de solos  

 

2.2. Caracterização Morfométrica da Bacia  
 

2.2.1 Morfometria da Microbacia Hidrográfica 

 

Conforme Gregory e Walling (1973) apud Goldefum (2001) in Paiva (2003), para definir as 

características morfométricas de uma bacia hidrográfica é necessário o levantamento das seguintes 

características físicas e topográficas: área e forma; densidade de drenagem; comprimento da bacia e 

do rio principal e declividade. 

Com o uso do ArcGis 9.2, foram determinadas características morfológicas da bacia e também 

as suas características físicas. A partir destas informações foram calculados os seguintes índices a 

fim de caracterizá-la como: coeficiente de compacidade, fator de forma, índice de circularidade, 

densidade de drenagem e ordem dos cursos d’água. 

  
2.2.2 Fator de Forma da bacia 
 

 Conforme Cardoso et al (2006), a forma é um parâmetro de difícil representação, pois pode 

ser influenciada por outras características da bacia, principalmente pela geologia e também pela sua 

capacidade de atuar sobre os processos hidrológicos locais.  
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O método adotado para calcular este índice foi proposto por Horton (1932) que correlaciona a 

área total da bacia ao comprimento do eixo da bacia, conforme a Equação 1: 

2L

A
I f =           (1) 

Em que If fator de forma, A: área de drenagem (m2) e L o comprimento da foz ao ponto mais 

distante do espigão da bacia (m). 

De modo geral, a forma da bacia é um indicativo de seu comportamento diante de fenômenos 

como a precipitação, quanto maiores os valores encontrados através da equação de fator de forma, 

maiores são as possibilidades de concentração da água da chuva e conseqüentemente maiores os 

riscos de ocorrência de inundação.  

 
2.2.3 Índice de Circularidade 
 

O índice de circularidade também pode ser considerado um fator de forma da área de 

drenagem, entretanto este índice procura correlacionar a proximidade da forma da bacia à de um 

círculo. Quanto mais próximo da unidade de medida, mais a circular é a forma da bacia 

hidrográfica. Conforme a equação proposta por (Miller, 1953 apud Tucci, 2001), este índice é 

calculado através da Equação 2: 

2

57,12

P

A
IC

⋅
=           (2) 

Onde IC é o índice de circularidade, A é a área de drenagem (m2) e P o perímetro da bacia (m). 

 
2.2.4 Coeficiente de Compacidade  
 

Constitui a relação entre o perímetro da bacia e a área de drenagem desta. Segundo Villela e 

Mattos (1975), o valor encontrado é um número adimensional que varia com a forma da bacia, 

independentemente de seu tamanho. Bacias irregulares apresentam elevados valores de Kc, 

enquanto bacias regulares tendem a forma circular apresentando valores próximos à unidade. 

 

A

P
Kc 28,0=           (3) 

Em que Kc é o Coeficiente de Compacidade, P é o perímetro (m) e A, a área da bacia (m2).  
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2.2.5 Ordem 
 

Dada a importância de uma bacia hidrográfica, várias tentativas foram feitas no sentido de se 

desenvolver métodos de classificação ou de ordenamento das bacias de acordo com seu tamanho, 

principalmente baseados na rede de canais da bacia. Os métodos mais aplicados são os de Horton 

(1945) e de Strahler (1957). 

O ordenamento do Rio Cumbuco seguiu os critérios estabelecidos por Strahler (1957) que 

define que os canais de primeira ordem são aqueles que não possuem tributários, ou seja, as 

cabeceiras do rio; os de segunda ordem possuem apenas afluentes de primeira ordem, os de terceira 

ordem podem possuir tanto afluentes de primeira quanto de segunda ordem e assim sucessivamente. 

A partir da junção de dois canais com mesma ordem, o canal deve ser ordenado conforme a ordem 

superior seguinte. 

 
2.2.6 Densidade de Drenagem 
 

A densidade da rede de drenagem é um parâmetro de grande sensibilidade, uma vez que provê 

a ligação entre os atributos da forma da bacia e os processos que agem sobre o curso d’água 

(Goldenfum, 2001 in Paiva, 2003). Segundo Cardoso et al (2006) o estudo da densidade de 

drenagem indica a maior ou menor velocidade com que a água deixa a bacia hidrográfica. Este 

índice considera toda a extensão dos cursos d’água existentes na bacia, refletindo assim eficiência 

de todo o sistema na drenagem das águas. A determinação do índice de drenagem foi realizada a 

partir da Equação 4: 

A

L
D t

d =           (4) 

Em que Dd é a densidade de drenagem (km/km2), Lt, o comprimento total de todos os cursos d’água 

(km) e A, a área de drenagem da bacia (km2). 

 
 
2.2.7 Declividade 
 

Dados de sensoriamento remoto, Modelos Digitais de Terreno ou Modelos Digitais de 

Elevação (MDE) contém informações diferentes e complementares, relacionadas às feições 

geomorfológicas. Através de dados de sensoriamento remoto, como os da missão SRTM, é possível 

obter variáveis relacionadas a topografia do terreno, como curvas de nível, declividade e MDE. 

A disponibilização do MDE é útil na execução de correções geométricas do terreno em 

imagens obtidas por sensoriamento remoto, permitindo a geração de linhas de contorno e 
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modelagem do terreno. O modelo digital de elevação foi utilizado para gerar o mapa de declividade, 

que pode ser visto na Figura 4. 

 

 

Figura 4 – Mapa de declividade  

 
 
2.3 Precipitação média 
 

Para a determinação da precipitação média da bacia do Cumbuco foram utilizados dados 

mensais disponibilizados pelo Sistema Hidroweb da Agência Nacional de Águas (ANA). 

Foram utilizados postos pluviométricos mais próximos à bacia do Cumbuco e posteriormente 

foi empregado o método de Thiessen para se verificar quais destes postos eram representativos da 

precipitação média na área em estudo.  

A metodologia de Thiessen consiste em: 

1. Delimitar a área da bacia e inserir os pontos onde se localizam os postos; 

2. Ligar os postos por linhas retas e traçar linhas perpendiculares aos trechos retilíneos 

desenhados; 

3. Prolongar estas linhas perpendiculares até a junção das mesmas e apagar as linhas retilíneas 

anteriormente desenhadas; 
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4. Considerar os polígonos formados pela junção das linhas limitados pela área da bacia.  

 

O valor da precipitação média da área total corresponde a média ponderada dos valores de 

precipitação encontrados em cada subárea, conforme a Equação 5: 

 

∑=

total

ii

A

PA
Pm          (5) 

 

 Em que: 

Ai a área de influência do iésimo pluviômetro na bacia hidrográfica; 

Pi a precipitação medida no iésimo pluviômetro; 

Atotal a área total da bacia 

 

Os dados referentes à precipitação foram trabalhados de forma pareada com o uso do software 

Excel . Dessa maneira, foi possível detectar a presença de falhas e posteriormente adotar os 

seguintes critérios de uso/descarte de dados: 

• Descarte de períodos anuais com falhas superiores a 3 meses; 

• Adoção de técnicas de correção de falhas para períodos com falhas inferiores a três meses.  

 

A técnica determinada para correção das possíveis falhas detectadas foi o método da 

ponderação regional, segundo Tucci (2001) esta metodologia normalmente é utilizada para séries 

mensais e anuais, em um grupo de pelo menos três postos, com séries de dados confiáveis de ao 

menos 10 anos, conforme a Equação 6: 

m
mmm

y
x

x

x

x

x

x
y ⋅








++=

3

3

2

2

1

1

3

1
       (6) 

 

Em que: 

 x1, x2 e x3 equivalem as precipitações correspondentes ao mês que se quer determinar, 

observadas em três estações vizinhas; y é a precipitação média no posto a ser corrigida; xm1, xm2 

e xm3 precipitações médias nas três estações circunvizinhas. 

 

Posteriormente foi verificada a consistência da série pluviométrica através do Coeficiente de 

Correlação (R2).  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Os dados obtidos a partir da caracterização morfométrica da bacia do Rio Cumbuco estão 

apresentados na Tabela1. 

 

Tabela 1: Características físicas da bacia hidrográfica do Rio Cumbuco, Primavera do Leste, MT, 

2007. 

Características Resultados 

Área de drenagem (km2) 

Perímetro (km) 

Fator de forma (If) 

Índice de circularidade (Ic) 

Coeficiente de compacidade (Kc) 

Ordem da bacia 

Densidade de drenagem (km/km2) 

Declividade 

2.220 

250,97 

1,49 

0,30 

0,44 

4 

0,16 

1 a 2% 

 

A área total do município de Primavera do Leste é de 5664 Km2, sendo que cerca de 98% da 

bacia do Rio Cumbuco se localiza nesse município, o restante da bacia se localiza no município de 

Campo Verde. 

A partir da análise do fator de forma da bacia do Rio Cumbuco há indicação de que a mesma 

é pouco suscetível a inundações, pois o mesmo se distancia do valor da unidade, apresentando 

forma aproximadamente elíptica. Em caso de ocorrência de chuva, a bacia dificilmente será 

totalmente atingida pela precipitação, favorecendo o escoamento das águas captadas pela mesma.  

Os baixos valores encontrados tanto para o índice de circularidade, quanto para o coeficiente 

de compacidade demonstram o distanciamento da forma da bacia de uma forma circular, servindo 

como comprovadores do fator de forma encontrado.  

De acordo com Villela e Mattos (1975), a densidade de drenagem pode variar de 0,5 km/km2 

em bacias pobres em drenagem a 3,5 km/km2 ou mais, em bacias bem drenadas. A densidade de 

drenagem é um fator importante na indicação do grau de desenvolvimento do sistema de drenagem 

de uma bacia e os valores encontrados ajudam substancialmente o planejamento do manejo da bacia 

hidrográfica (Cardoso et al., 2006). Dessa maneira, a baixa densidade de drenagem encontrada para 

a bacia do Rio Cumbuco é um fator que demonstra o baixo desenvolvimento do sistema local.  
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A rede de drenagem da bacia foi classificada como endorréica. Essa classificação ocorre 

quando as drenagens são internas e não possuem escoamento até o mar, desembocando em lagos ou 

em outro rio, ou dissipando-se nas areias do deserto, ou ainda perdendo-se nas depressões cársticas 

(Tucci, 2001). Em geral, estes cursos d’água são do tipo perene, pois há fluxo o ano todo, ou pelo 

menos em 90% do ano, em canal bem definido. 

Dentro da bacia, a forma da rede de drenagem também apresenta variações. A bacia 

hidrográfica do Rio Cumbuco apresenta a forma dendrítica, a qual deriva da interação clima-

geologia em regiões de litologia homogênea. O padrão dendrítico lembra a configuração de uma 

árvore e é típico de regiões onde predomina rocha de resistência uniforme. 

A partir do ordenamento dos canais que compõem a bacia do rio Cumbuco obteve-se ordem 

4, como pode ser visualizado na Figura 5: 

 

Figura 5 – Ordenamento da bacia hidrográfica do Rio Cumbuco de acordo com a metodologia de 

Strahler (1957). 

 

De acordo com o mapa de elevação da bacia (Figura 6) pode-se observar que a nascente do rio 

Cumbuco se localiza em uma altitude entre 800 e 900 m, e seu exutório se encontra a cerca de 500 

metros de altitude. A altitude da área da bacia varia de 500 a 900 m. Além da cabeceira do Rio 

Cumbuco, as nascentes de outros rios também se situam em áreas mais elevadas da bacia. Isso 
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indica que há maior escoamento no alto da bacia e menor permanência da água, sendo necessário 

um manejo da água e do solo (Tonello et al., 2006). 

 

 

Figura 6– Distribuição da altitude de acordo com a área da bacia hidrográfica do Rio Cumbuco. 

 
De acordo com Castro e Lopes (2001) apud (Tonello et al., 2006), a altitude influencia na 

quantidade de radiação recebida pela bacia, influenciando assim a evapotranspiração e a 

precipitação na área de contribuição. 

A partir da aplicação do método de Thiessen foi observado que apenas três dos postos 

pluviométricos selecionados encontram-se em área de influência na bacia (Figura 7). 
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Figura 7: Determinação da área de influência dos postos pluviométricos da ANA a partir da 

aplicação do método de Thiessen. 

 

O resumo dos dados disponibilizados pela ANA encontra-se na Tabela 2 assim como 

quantidade de falhas presente em cada série de dados. 

 
Tabela 2: Disponibilidade de dados para os postos pluviométricos 1453000, 1454003 e 1454005 e 

respectivas presença de falhas. 

 

Com o pareamento dos dados do três postos pluviométricos e exclusão das falhas de cada 

um deles, observou-se que apenas no ano de 2003 existem registros de precipitação para os três 

postos em todos os meses do referido ano.  

Posto Início da coleta de dados Última coleta disponível Percentagem de falhas 

1453000 1/06/1976 1/01/2007 8,97% 

1454003 1/01/1988 1/09/2006 59,55% 

1454005 1/04/1976 1/08/2005 2,85% 
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Além disso, os únicos períodos com falhas inferiores a 3 meses para os três postos foram os 

anos de 1988; 1990 e 2002. Foi utilizado o método da dupla-massa para preencher as falhas 

existentes nos postos, conforme pode ser visto nas figuras 8, 9 e 10. 
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Figura 8: Correlação da precipitação média acumulada do posto 1453000 em relação as médias 

acumuladas dos postos 1454003 e 1454005 
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Figura 9: Correlação da precipitação média acumulada do posto 1454003 e as médias acumuladas 

dos postos 1453000 e 1454003 
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Figura 10: Correlação da precipitação média acumulada do posto 1454005 em relação as médias 

acumuladas dos postos 1453000 e 1454003. 
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Com a aplicação do método de Thiessen foi determinado que a precipitação média da bacia do 

Rio Cumbuco para o ano de 2003 foi de 2.125 mm, a variabilidade da precipitação média para o 

referido período ser verificada na Figura 11. Cada coluna é representativa de um dos postos 

pluviométricos influentes na região.  
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 Figura 11: Precipitação média da Bacia do Rio Cumbuco para o ano de 2003. 

  

Observa-se, de modo geral, que para o ano de 2003 a precipitação média na bacia do Rio 

Cumbuco segue um padrão sazonal bem definido, com a diminuição das chuvas de abril até 

setembro e um período de outubro a março com grandes quantidades de chuva. 

 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Este trabalho pretendeu caracterizar a morfometria e a precipitação média da bacia do Rio 

Cumbuco localizado nos municípios de Campo Verde e Primavera do Leste - MT, dada a sua 

importância em escala regional e a ausência de informações na bibliografia sobre esta bacia. A 

análise e comparação dos resultados levam as seguintes conclusões:  

• O significativo número de corpos d’água da região favorece o desenvolvimento das 

atividades agropecuárias da mesma, entretanto é provável que o pouco 

desenvolvimento da densidade de drenagem desta bacia, cerca de 0,16 Km/Km2, e a 

falta de gestão local comprometam tanto a qualidade quanto a quantidade deste 

recurso; 
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• A bacia do Rio Cumbuco se distancia de uma forma circular, fato observado a partir 

da análise do fator de forma, do índice de circularidade e do coeficiente de 

compacidade, respectivamente 1,49; 0,30 e 0,44; 

• A baixa declividade na maior parte da área de contribuição do Rio Cumbuco é um 

indicativo de que o relevo da bacia é plano; 

• O método de Thiessen é adequado para calcular a precipitação média da bacia devido 

ao relevo plano e uniforme em quase toda a sua extensão;  

• O elevado número de falhas no total dos dados disponibilizados pela ANA, 

principalmente no posto 1454003, comprometeu a análise destes e a aplicação do 

método da ponderação regional para o preenchimento de dados ausentes, dessa 

maneira a verificação da existência de falhas deve acontecer em tempo real para que 

permita a visita ao posto meteorológico e a solução do(s) problema(s) existente(s).  
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