
XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 
 

1 

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DE BACIA HIDROGRÁFICA COM 

UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

Carlos A. Teodoro Lopes Júnior1; Daniel Okamoto Machado2; Aline da Silva Ribeiro³; Thais 

Gisele Torres4; Paulo Tarso S. de Oliveira5; Dulce B. Bicca Rodrigues6; Caroline Alvarenga 

Pertussatti7; Lais C. Soares Rebucci8; Antonio Paranhos Filho9 & Teodorico Alves Sobrinho10 

 
Resumo - O presente trabalho teve por objetivo a determinação das características físicas da bacia 
hidrográfica do Córrego Guariroba, utilizando os programas de Sistemas de Informação Geográfica 
(SIG), “Erdas Image 8.4” e o “Mapublisher” para caracterização da área de drenagem, perímetro da 
bacia, número e comprimento de cursos de água e comprimento axial da bacia. Diante destes 
valores pode-se analisar aspectos importantes sobre o comportamento da bacia através da obtenção 
de parâmetros físicos utilizando-se fórmulas matemáticas. Constatou-se que área da bacia em 
questão distancia-se da área de um círculo e, conseqüentemente, apresenta um alto nível de 
escoamento e uma baixa propensão à ocorrência de cheias, além de pequena capacidade em gerar 
novos cursos de água decorrente de sua baixa densidade hidrográfica . A caracterização física com a 
utilização de SIG mostrou-se um método eficiente e de baixo custo, além de ser capaz de fornecer 
várias informações essenciais a respeito do estudo da dinâmica da bacia hidrográfica.  

 
Abstract – The objective of the present work was determinate the physical characteristics of the 
Guariroba Stream watershed, using the Geografic Information Systems (GIS), Erdas Image 8.4 and 
Mapublisher for characterization of drainage area, watershed’s perimeter, streams’ number and 
length and axial watershed’s length.  In front of these values we can analyze important appearances 
about the watershed’s comportment through the acquirement of physics parameters using math’s 
equations.  According to this, the watershed’s area is not a circle’s area, and, consequently, has a 
high level of runoff and low inclination for occurrence of floods, besides of low capacity in produce 
new streams for your low drainage density. The physics characterization using GIS show that’s a 
efficient and low cost method, besides has capacity in supply a lot of essential information in 
respect of dynamic watershed’s studies. 
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1 – INTRODUÇÃO  

A bacia hidrográfica pode ser entendida como uma área limitada por divisores de água, dentro 

da qual são drenados os recursos hídricos, através de um curso de água, como um rio e seus 

afluentes. A área física, assim delimitada, constitui-se em importante unidade de planejamento e de 

execução de atividades sócio-econômicas, ambientais, culturais e educativas. De acordo com 

BRASIL (1997), a bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos.  

O conhecimento das características físicas de uma bacia hidrográfica é de grande utilidade 

prática. Segundo Pinto et al. (2005) a caracterização do meio físico da bacia hidrográfica é condição 

básica para um planejamento eficiente da conservação da disponibilidade e qualidade hídrica, por 

garantir o levantamento de todas as áreas críticas do ponto de vista da manutenção da água.  

Pode-se dizer que os elementos físicos constituem a mais conveniente possibilidade de se 

conhecer a variação no espaço dos elementos do regime hidrológico. Segundo Tucci (2001), 

consideram-se dados fisiográficos de uma bacia hidrográfica todos aqueles dados que podem ser 

extraídos de mapas, fotografias aéreas e imagens de satélite. Basicamente são áreas, comprimentos, 

declividades e coberturas do solo, medidos diretamente ou expressos por índices. 

Os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) têm se mostrado uma ferramenta poderosa no 

auxílio da obtenção das características físicas das bacias hidrográficas. Bezerra et al. (2008) define 

um SIG como um sistema destinado à aquisição, armazenamento, manipulação, análise e 

apresentação de dados referidos espacialmente na superfície terrestre, integrando diversas 

tecnologias. Esses sistemas automatizam tarefas até então realizadas manualmente e facilitam a 

realização de análises complexas, através da integração de dados de diversas fontes.  

Em estudos das interações entre os processos, do ponto de vista quantitativo, utiliza-se o 

método de análise morfométrica de caracterização física através dos parâmetros de densidade, 

drenagem, coeficiente de compacidade, índice de circularidade e forma da bacia, dentre outros 

(Alves e Castro, 2003; Cardoso et al.,2006; Lima Neto et al. 2008; Pinto et al., 2005; Politano e 

Pissarra, 2003; Politano et al., 2004; Santos et al., 2007, Tonello et al., 2006). 

Com o desenvolvimento de algoritmos e a sua incorporação ao conjunto de funções dos SIG, 

tem sido possível o processamento rápido e eficiente dos dados necessários para caracterização das 

variáveis morfométricas do terreno essenciais para análise das intervenções antrópicas  em bacias 

hidrográficas (Oliveira, 2002). 

Devido ao crescente aumento da demanda de água, e às diversas atividades exercidas na bacia 

hidrográfica do Córrego Guariroba, o objetivo deste trabalho foi a determinação das características 
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físicas desta bacia como subsídio para a elaboração de um Plano Diretor, estabelecendo critérios de 

gestão capazes de minimizar grande parte dos conflitos pelo uso da água.  

 
2 – MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Área de Estudo 

O estudo foi realizado na bacia hidrográfica do Córrego Guariroba cuja foz é no córrego 

Botas. É uma sub-bacia da Bacia Hidrográfica do Rio Paraná e é a principal fonte de abastecimento 

de água da população urbana do município de Campo Grande, MS. Essa bacia está localizada a 

leste do município, a 25 km do limite urbano, entre as latitudes 20º e 20º30’S e longitude 54º e 

54º30’W, e apresentada pelas cartas Lagoa Rica (DSG-Divisão do Serviço Geográfico, 1971-escala 

1:100.000) e Jaraquari (DSG,1981-escala 1:100.000).  

Para a realização do estudo foram utilizados os dados contidos nas cartas topográficas Lagoa 

Rica e Jaraquari, na escala 1:100.000 (figura 1), que estavam em um mosaico, georreferenciado e 

controlado, desenvolvido e disponibilizado por Torres et al. (2005). 

 

 

Figura 1 – Visualização da carta topográfica Campo Grande na escala 1:100.000. 

 

Na primeira fase do estudo utilizou-se o software “Erdas Image 8.4” (ERDAS, 1999) para que 

se pudesse obter informações de coordenadas do mosaico, com isto foi possível adicionar os 

parâmetros X,Y necessários a cada camada (layers), como mostrado na figura 2. 

Utilizando-se o programa “Freehand” (MACROMEDIA, 2000) foi feita a vetorização 

manual do divisor de águas e dos cursos de água. Esta vetorização consistiu na extração de 

informações cartográficas. O limite da bacia foi vetorizado, utilizando-se técnicas de identificação 

de divisores de águas e cotas altimétricas, sempre respeitando as curvas de nível com seus 
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respectivos valores. Este vetor foi definido como um polígono fechado com sua linha ajustada 

(Figura 2). 

 

Figura 2 – Vetorização manual da área em estudo, e seus respectivos layers. 

Com a vetorização realizada permitiu-se o cálculo da área de drenagem (figura 3) e os 

comprimentos dos cursos d’ água (figura 4) através do software “Mapublisher” (AVENZA, 2001), 

que é um “Plug-in” do “Freehand” (MACROMEDIA, 2000).  

 Figura 3 – Cálculo da área de drenagem e do perímetro da bacia. 
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 Figura 4 – Cálculo dos comprimentos dos cursos de água. 

 Diante destes valores efetuou-se o restante dos cálculos das características físicas por 

intermédio de equações matemáticas conforme mostrado no quadro 1. 

 

 
Quadro 1 – Equações utilizadas para a caracterização da bacia hidrográfica do Córrego Guariroba. 
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4 – RESULTADOS 

 Os resultados obtidos para a caracterização física da bacia do córrego Guariroba são 

mostrados na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Resumo dos valores obtidos das características físicas da bacia hidrográfica do Córrego 

Guariroba. 

Características físicas Unidade Valor 

Área de drenagem km2 360,35 

Perímetro km 100,92 

Comprimento do curso de água principal km 14,33 

Comprimento total dos cursos de água km 96,39 

Coeficiente de compacidade - 1,49 

Índice de conformação - 0,53 

Índice de circularidade  - 0,45 

Densidade de drenagem km/km2 0,27 

Densidade hidrográfica canais/km2 0,07 

Extensão média do escoamento superficial km 0,94 

Comprimento do talvegue km 11,42  

Sinuosidade do rio principal - 1,26 

Ordem da bacia – critério de Strahler - 3a 

 

4.1 Área de drenagem 

  A obtenção da área de drenagem é fundamental para que se possa calcular as demais 

características físicas, além de definir a potencialidade hídrica de uma bacia, que pode ser estimada 

multiplicando o valor área de drenagem pela a área de lâmina de chuva precipitada, definindo-se 

assim o volume de água recebido pela bacia (Villela e Mattos, 1975). 

 
4.2 Forma 

4.2.1 Coeficiente de Compacidade 

Baseado no valor encontrado, que se mostrou maior do que um, pode-se afirmar que a bacia 

hidrográfica do Córrego Guariroba, em condições normais de precipitação, é pouca susceptível a 

enchentes.  
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4.2.2 Índice de Conformação 

 A relação entre a largura média e o comprimento axial da bacia é, também, diferente da 

unidade, constatando-se que a bacia é alongada, o que diminui a probabilidade de chuvas intensas 

atingirem, ao mesmo tempo, toda a sua extensão.  

 
4.2.3 Índice de Circularidade 

Pode-se verificar facilmente que a bacia hidrográfica do Córrego Guariroba não possui a sua 

forma acentuadamente circular, uma vez que seu índice de circularidade apresentou-se menor que 

0,51, possuindo uma forma mais alongada, favorecendo desta maneira o processo de escoamento. 

 

4.3 Densidade de Drenagem 

Observa-se que a densidade de drenagem foi de 0,27 km/km2, classificando-se como bacia  de 

drenagem pobre (<0,50 km/km2) (Villela e Mattos, 1975). Verifica-se que existe uma baixa razão 

entre o comprimento dos cursos d’água e a área da bacia, o que reduz o risco de enchentes. Além da 

forma geométrica da bacia não favorecer a ocorrência de enchentes, esta propensão é ainda 

minimizada pela sua baixa densidade de drenagem. 

 

4.4 Densidade Hidrográfica 

O número de canais foi obtido por meio do software “Mapublisher” (AVENZA, 2001). Já o 

valor obtido para a densidade hidrográfica foi de 0,07 canais/km2, revelando pequena capacidade 

dessa bacia em gerar novos cursos d'água. 

4.5 Extensão média do Escoamento Superficial 

A distância de 0,94 km é a distância média que a água da chuva teria que escoar sobre os 

terrenos de uma bacia, caso o escoamento se desse em linha reta, desde o ponto onde a chuva caiu 

até o ponto mais próximo no leito de um curso de água qualquer da bacia.  

 
4.6 Determinação do comprimento do talvegue e da sinuosidade do rio principal 

4.6.1 Determinação do comprimento do talvegue 

A determinação do comprimento do talvegue é de suma importância para que seja possível a 

obtenção do valor da sinuosidade. 
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4.6.2 Sinuosidade do rio principal 

O comprimento do curso de água principal, obtido com o software “Mapublisher” (AVENZA, 

2001), foi de 14,33 km, resultando em sinuosidade de 1,26. Como o valor encontrado é próximo de 

1, pode-se concluir que o canal tende a ser retilíneo. 

4.7 Ordem dos cursos de água 

Após a análise cuidadosa do grau de ramificação dentro da bacia e de todas as linhas de água 

existentes, conclui-se que a bacia hidrográfica do Córrego Guariroba é de 3ª ordem. Foi utilizado o 

método de ordenação de Strahler, onde são consideradas de primeira ordem as correntes 

formadoras, ou seja, os pequenos canais que não possuem tributários, e quando se unem, há a 

formação de um segmento de segunda ordem, e a junção destes dois rios de segunda ordem, dá 

lugar à formação de um rio de terceira ordem. 

 
5 – CONCLUSÕES  

Através dos resultados obtidos pela caracterização física da bacia hidrográfica do Córrego 

Guariroba, pode-se afirmar que: 

- Mediante a observação dos valores encontrados do coeficiente de compacidade, índice de 

conformação e do índice de circularidade, pode-se inferir que a área da bacia em questão distancia-

se da área de um círculo e, conseqüentemente, apresenta um alto nível de escoamento e uma baixa 

propensão à ocorrência de cheias (Villela e Mattos, 1975), este fato é confirmado pela sua baixa 

densidade de drenagem. 

- A bacia hidrográfica é de terceira ordem apontando que o sistema de drenagem da bacia é 

pouco ramificado. 

- O valor da sinuosidade do rio principal da bacia hidrográfica indica que o canal tende a ser 

retilíneo. 

- Pequena capacidade em gerar novos cursos de água decorrente de sua baixa densidade 

hidrográfica. 

  Apesar de as características físicas apresentarem um bom indicador do comportamento da 

bacia hidrográfica do Córrego Guariroba, e fornecer subsídios para a elaboração de um Plano 

Diretor, é necessário que as mesmas sejam correlacionadas ao contexto geológico, atividade 

antrópica, principalmente, estrutural da área de estudo, para que seja plenamente compreendida a 

complexidade do estudo da dinâmica da bacia hidrográfica do Córrego Guariroba. 
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