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Resumo – A avaliação das características morfológicas no estudo das bacias hidrográficas 
constitui-se num meio complementar para explicar as interações que ocorrem entre todos os 
elementos da paisagem. Diante deste contexto, neste estudo avaliou-se a morfometria, da 
microbacia do córrego Buracão, em Uberaba-MG. A microbacia possui ramificação de quarta 
ordem e sua rede de drenagem tem padrão dendrítico; a microbacia tem formato alongado e um 
mínimo risco de ocorrência de enchentes; a nascente está localizada na borda da chapada, a 1000 m 
de altitude; o relevo da área é classificado como ondulado. 
 
Palavras-Chave – Análise das características morfológicas, diagnóstico ambiental. 
 
 
 

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE STREAM BURACÃO 
MICROBASIN, UBERABA-MG 

 
Abstract – The use of morphometric methods in the study the hydrographic basins is constituted in 
a complementary way to explain the interactions that occur between all elements of the landscape. 
Given this context, this study evaluated the morphology, quality and quantity of water from the 
watershed stream Buracão in Uberaba-MG. The microbasin has a fourth-order branch and its 
network of drainage pattern is dendritic; the microbasin has prolonged format and a minimum risk 
of occurrence of inundations; the source is located at the edge of the plateau, at 1000 m level; the 
topography of the area is classified as wavy; 
 
Keywords – Analysis of the morphological characteristics, environmental diagnosis. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Segundo Candido (2008), o uso inadequado dos recursos naturais resulta na degradação do 
meio  ambiente, pois pode provocar o assoreamento dos cursos d’água; menor disponibilidade de 
água para irrigação; redução da produtividade agrícola, dentre outros. Assim, a gestão dos recursos 
naturais é extremamente importante para se conhecer a realidade dos impactos antrópicos e o 
ecossistema microbacia de forma sistêmica, permitindo a elaboração de sugestões que possam 
mitigar tais impactos e dessa maneira garantir a utilização sustentável de recursos naturais.  

                                                           
1 Estudante de Agronomia, Instituto Federal do Triângulo Mineiro, janaguidolini@gmail.com 
2 Engenheiro Agrônomo, Instituto Federal do Triângulo Mineiro, mauromachado@iftm.edu.br 
3 Estudante de Geografia, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, mavuftm@yahoo.com.br  
4 Gestor Ambiental, Instituto Federal do Triângulo Mineiro, hygorsiqueira@yahoo.com.br 
5 Especialista em Gestão e Manejo Ambiental em Sistemas Florestais, Universidade Federal de Lavras, ivanruela@gmail.com 
6 Professora Doutora, Instituto Federal do Triângulo Mineiro, vlabdala@uol.com.br 
7 Professora Doutora, Universidade Estadual Paulista, teresap@fcav.unesp.br 



 
 

 

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  2 

As características geomorfológicas e o tipo de cobertura vegetal de uma bacia são muito 
importantes para se avaliar o comportamento hidrológico e sua influência na infiltração, deflúvio, 
evapotranspiração, escoamento superficial, dentre outros (TONELLO et al., 2006).  

Segundo Antonelli e Thomaz (2007), pela análise morfométrica é possível revelar indicadores 
específicos para um determinado local, de forma a qualificarem as alterações ambientais, mediante 
o uso dos parâmetros calculados, tais como: densidade de drenagem, declividades, comprimento de 
cursos d’água, coeficiente de rugosidade (RN), dentre outros (ALVES e CASTRO, 2003).  

A análise morfológica de bacias hidrográficas envolve a rede de drenagem e o relevo, 
permitindo interpretar “[...] a forma, o arranjo estrutural e a composição integrativa entre esses 
elementos [...]” (CHRISTOFOLLETI, 1999).  

O presente trabalho tem por objetivo realizar o estudo morfométrico da microbacia do córrego 
Buracão, no município de Uberaba– MG.  
 
MATERIAL E MÉTODOS  

 
O estudo foi conduzido no município de Uberaba-MG, localizado no Triângulo Mineiro, entre 

a latitude Sul 19º 39’ 10 “e longitude Oeste 47º 57’ 18”, numa área inserida na área de proteção 
ambiental (APA) do rio Uberaba. A sede do Município está a 764 m de altitude, sendo que a 
altitude máxima é de 1.031 m e a mínima 522 m, ocupando uma área de 4.536,63 Km², onde 256 
Km² são considerados perímetro urbano (UBERABA, 2006). 

A microbacia do córrego Buracão compõe a área de proteção ambiental (APA) do rio 
Uberaba e possui uma área total de 2.945,86 ha, que corresponde a 5,57% desta APA (Figura 1. 
Córrego Buracão, afluente do rio Uberaba). Sua nascente está a uma altitude de 1027 m e sua foz a 
898 m, tendo um desnível máximo de 129m. Na área foram computadas 33 nascentes perenes e a 
vazão estimada na foz (Q7/10) de 105 l/s. Existem 1218,09 ha de área coberta com vegetação 
nativa, que significam 41,3% da microbacia, conforme imagem de satélite LANDSAT-7 de 10/2003 
(SEMEA, 2004). 

 
Figura 1 – Córrego Buracão, afluente do rio Uberaba 

Fonte: SEMEA, 2004 
 

O clima da região apresenta verão quente e chuvoso e inverno frio e seco. O período chuvoso 
ocorre entre os meses de outubro e março e os meses com menor índice pluviométrico está entre 
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setembro e abril. De acordo com OLIVEIRA (2005), a evaporação no município de Uberaba é 
constante e alta, sendo que na estação seca triplica de valor, época em que a precipitação é baixa.  

A região do Triângulo Mineiro apresenta temperatura média anual entre 20°C e 22°C e nos 
meses mais frios em torno de 18°C. Com média das máximas de 29°C e das mínimas de 16,9°C 
(TORRES, 2012).  

A maioria dos solos da região de Uberaba apresenta textura média, variando de arenoso a 
argiloso; são classificados de forma geral como Latossolo de diferentes graus de fertilidade, com 
predominância do Latossolo Vermelho com 66,8% da área total (EMBRAPA, 1982). A topografia é 
caracterizada por superfícies pouco onduladas a planas, formada por arenito.  

O município apresenta quartzitos e xistos do Pré-cambriano, do Grupo Canastra, com 
sobreposição pelas rochas do Grupo São Bento (arenitos da Formação Botucatu e basaltos da 
Formação Serra Geral) e pelos arenitos e conglomerados do Grupo Bauru, além de sedimentos 
coluviais e aluviais do cenozóico (CANDIDO, 2008).  

Para a caracterização morfométrica das redes de drenagem foi utilizado a partir de cartas 
topográficas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE e cálculos da microbacia 
determinou-se com uso do Software AutoCAD versão 2010 e também para a determinação em 
metros dos comprimentos das redes de drenagem da microbacia do Córrego Buracão.  

A ordem dos cursos d’ água foi obtida utilizando os critérios desenvolvidos por Strahler 
(1952).  

O coeficiente de compacidade (Kc) ou índice de Gravelius relaciona a forma da bacia com um 
círculo. Constitui a relação entre o perímetro da bacia e a circunferência de um círculo de área igual 
à da bacia (LIMA et al. 1998). O Kc foi determinado através da equação 1: 

 
Kc = 0,28 (P/√A)                              (1) 

 
Sendo: Kc o coeficiente de compacidade, P o perímetro (m) e A, área de drenagem (m²). O fator 
forma (Kf) relaciona a forma da bacia com a de um retângulo, correspondendo à razão entre a 
largura média e o comprimento axial da bacia. O F foi determinado através da equação 2:  
 

Kf = A/L²  (2) 
 
Sendo o Kf: fator de forma, A a área de drenagem (²2), L o comprimento do eixo da bacia (m).O 
índice de circularidade (Ic), simultaneamente ao coeficiente de compacidade, tende para a unidade à 
medida que a bacia se aproxima da forma circular e diminui à medida que a forma torna alongada. 
Pode ser calculado através da equação 3: 
 

Ic = 12,57*A/P²      (3) 
 
Onde que Ic é o índice de circularidade, A a área de drenagem (m²) e P o perímetro (m). 
A densidade de drenagem (Dd) estima a maior ou menor velocidade com que a água deixa a bacia 
hidrográfica, sendo assim, o índice que indica o grau de desenvolvimento do sistema de drenagem 
(CARDOSO et al., 2006). O índice foi determinado utilizando a equação 4: 
 

Dd = Lt/A (4) 
 
Sendo Dd a densidade de drenagem (km km-2), Lt comprimento total de todos os canais (km) e A, a 
área de drenagem (km²). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os índices físicos e morfométricos para a microbacia do Córrego Buracão podem ser 
observados na (Tabela 1. Índices físicos e morfométricos da microbacia hidrográfica do córrego 
Buracão, afluente do rio Uberaba-MG). 
Tabela 1 - Índices físicos e morfométricos da microbacia hidrográfica do córrego Buracão, afluente 
do rio Uberaba-MG 
 

Índices morfométricos Unidade Valores 
Área Km² 29,5 
Perímetro Km 22,2 
Comprimento rede de drenagem principal Km 24,10 
Comprimento 1ª ordem Km 10,5 
Comprimento 2ª ordem Km 9,7 
Comprimento 3ª ordem Km 2,6 
Comprimento 4ª ordem Km 1,3 
Maior largura Km 5,9 
Maior comprimento Km 7,1 
Largura média Km 4,9 
Amplitude altimétrica m 139 
Coeficiente de compacidade (Kc) --- 1,15 
Fator forma (Kf) --- 0,7 
Densidade de drenagem (Dd) Km.Km-² 0,81 
Sinuosidade do curso principal (Sin) --- 1,27 
Declividade de bacia % 2,00 
Declividade do curso principal % 2,00 
Índice de circularidade (Ic) --- 0,5 
Declividade média % 10,65 
Coeficiente de rugosidade --- 11,93 

 
A ordem dos canais é uma classificação que reflete o grau de ramificação ou bifurcação 

dentro de uma bacia. Tonello et al. (2006) destaca que ordem inferior ou igual a quatro é comum 
em pequenas bacias hidrográficas e reflete os efeitos diretos do uso da terra, pois quanto mais 
ramificada a rede, mais eficiente será o sistema de drenagem. A rede de drenagem da bacia 
caracteriza-se por ter um padrão dendrítico. Soares (2000) destaca que esse padrão dendrítico ocorre 
em terras altas, locais estes onde a rocha matriz oferece resistência relativamente uniforme à erosão.  

A microbacia do córrego Buracão possui área total de 29,5 km², perímetro de 22,2 Km e 
comprimento do canal principal de 24,1 km. Comparando estes resultados com os obtidos no estudo 
realizado pela SEMEA (2004), observa-se que os valores para área e perímetro foram semelhantes, 
entretanto, o comprimento do canal principal obtido (24,1 Km) foi superior ao registrado pela 
SEMEA (2004) (0,93 km). Esta diferença talvez seja devido à forma de medição realizada, pois o 
maior valor foi obtido seguindo o leito do córrego e o menor, provavelmente, foi obtido medindo 
em linha reta, entretanto isto não foi relatado no estudo.  

O coeficiente de compacidade (Kc) determinado do córrego Buracão foi de 1,15 e o índice de 
circularidade (Ic) de 0,50, que associados ao fator forma (Kf) de 0,70 indicam o formato alongado 
da microbacia e conseqüentemente a diminuição do risco de enchentes na área. Villela e Mattos 
(1975) destacam que o Kc é um número adimensional que varia com a forma da bacia, 
independentemente do seu tamanho, pois quanto mais irregular for à bacia, maior será o Kc. Um 
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coeficiente mínimo igual à unidade (1,00) corresponderia a uma bacia circular e, para uma bacia 
alongada, seu valor é significativamente superior a um (1,00). Uma bacia será mais suscetível a 
enchentes mais acentuadas quando seu Kc for mais próximo da unidade.  

A densidade de drenagem (Dd) é um fator importante na indicação do grau de 
desenvolvimento do sistema de drenagem de uma bacia. A Dd obtida para a bacia em estudo foi 
baixa (0,81 km km-2). Villela e Mattos (1975) destacam que este índice pode variar de 0,5 km km-2 
em bacias com drenagem pobre a 3,5 km km-2, ou mais, em bacias bem drenadas, entretanto estes 
valores não devem ser analisados isoladamente e sim associados a outros índices determinados. O 
valor obtido indica que a água escoa de forma lenta, entretanto, com o formato alongado da 
microbacia a precipitação sobre ela ocorrerá em diferentes pontos, o que contribuirá para amenizar 
a influência da intensidade de chuvas, as quais poderiam causar maiores variações da vazão do 
curso d'água e conseqüentemente as enchentes.  

A sinuosidade do curso de água principal (Sin) é um fator controlador da velocidade de 
escoamento. A Sin obtida foi de 1,27, que associada à baixa declividade do curso de água principal 
(2,00) e da bacia (2,00) indica que a água escoa lentamente, diminuindo a possibilidade de 
ocorrência de processos erosivos no leito do córrego.  

A nascente do córrego Buracão está localizada na borda da chapada, que são consideradas 
áreas de recarga e com declividades menores que 10%, conforme constatado por Abdala (2005). 
Pinto et al. (2004) destacam que o levantamento do uso do solo nestas áreas é importante, porque a 
proteção da vegetação natural no entorno das nascentes assegura a conservação de sua perenidade e 
qualidade de suas águas, além disso, propicia maior infiltração das águas da chuva e conseqüente 
recarga do lençol freático, além da diminuição na ocorrência de processos erosivos. 

O Coeficiente de Rugosidade (Rn) é um parâmetro que direciona o uso potencial da terra com 
relação às suas características para agricultura, pecuária ou reflorestamento. Indica de forma 
adimensional a possibilidade de ocorrência de erosão na bacia e classifica a forma de uso 
apropriado da área. O valor encontrado para Rn foi de 11,93, que segundo Rocha e Kurtz (2001), a 
área tem aptidão agrícola para florestas e reflorestamentos. Entretanto, ao percorrer a área constata-
se que apenas o terço superior possui características que evidenciam a necessidade deste uso, 
enquanto que a porção mediana e inferior possibilita o uso agrícola. 

Através da declividade média da bacia pode-se definir o tipo de relevo existente na área e este 
tem influência direta na relação entre a precipitação e o deflúvio da bacia hidrográfica, sobretudo 
devido ao aumento da velocidade de escoamento superficial, que reduz a possibilidade da 
infiltração de água no solo. Com relação a esta declividade obteve-se o valor de 10,65%, que 
corresponde a um relevo ondulado, segundo a classificação proposta pela Embrapa (1979) (Tabela 
2. Classificação da declividade segundo EMBRAPA, 1979). Tonello et al. (2006) observaram 
declividades médias maiores em se estudo, realizado na bacia hidrográfica da Cachoeira das 
Pombas e em suas sub-bacias, em Guanhães-MG. Destacaram que estas declividades aumentam o 
escoamento e diminuem o armazenamento de água no solo, resultando em enchentes mais 
pronunciadas, aumentando a degradação das microbacias. 

 
Tabela 2 - Classificação da declividade segundo EMBRAPA, 1979 
 

Declividade Discriminação 
0 – 3 Relevo Plano 
3 – 8 Relevo suavemente ondulado 
8 – 20 Relevo Ondulado 
20 – 45 Relevo fortemente ondulado 
45 – 75 Relevo montanhoso 
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> 75 Relevo fortemente montanhoso 
 
 
 
 

Além desta declividade, a cobertura vegetal exerce função hidrológica de interceptação e 
redistribuição da água da chuva, conforme destacado por Cardoso et al. (2006). Entretanto, nesta 
microbacia em estudo, 41,3% da área está coberta por vegetação nativa, conforme comprovado pela 
SEMEA (2004). 
 
CONCLUSÕES 
 

A rede de drenagem tem padrão dendrítico e ramificação de quarta ordem. 
A área da microbacia tem formato alongado e mínimo risco de ocorrência de enchentes.  
O relevo da área é ondulado e a nascente do córrego está localizada na borda da chapada, a 

1000 m de altitude. 
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