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Resumo – Para o planejamento de ações, o conhecimento do comportamento hidrológico de uma 
bacia se mostra fundamental concomitantemente às características físicas que regem esse fenômeno 
natural, entre elas: tipo de solo, forma, área, densidade de drenagem e uso e ocupação do solo. Este 
estudo objetivou determinar índices físicos da microbacia do igarapé Marobá em Ji-Paraná/RO, a 
fim de analisar suas características morfométricas e influências na região próxima ao córrego. A 
utilização do SIG permitiu obter dados para caracterizar morfometricamente a microbacia. O valor 
encontrado para a densidade de drenagem foi de 2,28 km/km², que evidencia um tempo de 
concentração médio, bem como a declividade total encontrada que indica um baixo declive do curso 
do rio principal, a qual denota uma área relativamente plana, tendo influência direta no tempo de 
concentração do escoamento na seção de saída da bacia, uma vez que baixas sinuosidades conferem 
baixas velocidades do escoamento superficial. O coeficiente de compacidade (Kc) calculado foi 
igual a 1,91, o fator de forma (Ff) de 0,165 e o índice de conformação (Ic) equivalente a 0,162. Tais 
índices se traduzem numa bacia de forma alongada, a qual não favorece o surgimento de picos de 
cheia sob condições normais de precipitação.  
 
 
Abstract – For action planning, knowledge of behavior’s hydrology basin is essential concomitant 
shows the physical characteristics that govern this natural phenomenon, including: soil type, shape, 
area, drainage density and land use and occupation. This study aimed to determine physical indexes 
of the microbasin Marobá inserted in urban Ji-Paraná/RO in order to analyze their morphology and 
influence in the region near the stream. The use of GIS has enabled data to characterize 
morphometrically the microbasin. The value found for the drainage density was 2.28 km/km², 
which shows an average time of concentration and the total slope found that indicates a low slope of 
the main river, which denotes a relatively flat area, having direct influence on the flow time of 
concentration in the outlet section of the basin, since low sinuosities confer low speeds the runoff. 
The compactness coefficient (Kc) was calculated equal to 1.91, the form factor (Ff) of 0.165 and the 
index of conformation (Ic) value of 0.162. These rates translate into an elongated basin, which does 
not favor the emergence of peak discharges under normal precipitation. 
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1 INTRODUÇÃO 

O comportamento hidrológico de uma bacia é influenciado por suas características físicas 

como, por exemplo, tipo de solo, forma, área, densidade de drenagem e uso e ocupação do solo. O 

estudo destas características morfológicas é importante no tocante ao planejamento como ocupação 

de bacias e de sua utilização. Essa análise pode também explicar observações passadas ou criar 

cenários futuros, como por exemplo, no planejamento de drenagem de uma cidade, prevendo-se as 

áreas a serem impermeabilizadas, como afirmam Porto et al. (1999).  

Nunes et al. (2008) traz em seu trabalho que  a análise morfométrica de uma bacia 

hidrográfica possibilita dizer se esta área é propensa ou não a enchentes. Ter ciência da 

possibilidade de uma determinada área estar sujeita a inundações é de suma importância para o 

planejamento urbano, uma vez que evita vários transtornos como tomada de áreas residenciais pela 

água e disseminação de doenças de veiculação hídrica. 

Segundo Silva et al. (2003), em função de suas características naturais, bacias hidrográficas 

têm se tornado uma importante unidade espacial utilizada para gerenciar atividades de uso e 

conservação dos recursos naturais, principalmente nas situações atuais de grande pressão sobre o 

ambiente em função do crescimento populacional e do desenvolvimento. 

Vale ressaltar que uma bacia hidrográfica é definida, de acordo com Barbosa e Furrier 

(2009) como sendo compreendida pelo conjunto de superfícies que, através de canais e tributários, 

drenam água da chuva e sedimentos para um canal principal, cujo deflúvio converge numa saída 

única que é a sua foz ou exutório.  

As bacias de drenagem são delimitadas pelos divisores de água e seus tamanhos podem 

variar desde dezenas de quilômetros quadrados até milhões de quilômetros quadrados. As bacias de 

tamanhos diferentes articulam-se a partir dos divisores de água, integrando um sistema de drenagem 

organizado hierarquicamente. Assim, dependendo da saída única que for escolhida, uma bacia pode 

ser subdividida em sub-bacias e microbacias de menor dimensão; no caso deste estudo, a bacia do 

igarapé Marobá é classificada como sendo uma microbacia, possuindo apenas 1,90 km² de área.  

É sabido que o perímetro urbano do município de Ji-Paraná/RO é dissecado por vários 

cursos d’água de pequeno a médio porte. Pouco se conhece sobre as características fluvio-

morfológicas das sub-bacias do município, razão pela qual várias áreas impróprias, como planícies 

de inundação e áreas de preservação permanente (APPs) em sua maioria, foram ocupadas para a 

construção de moradias em locais irregulares sob o ponto de vista legal, hidrológico e geotécnico.  

Nesse contexto, a presente pesquisa objetivou determinar os índices físicos da microbacia do 

igarapé Marobá, que por sua vez insere-se no perímetro urbano de Ji-Paraná/RO, a fim de analisar 

suas características morfométricas e influências na região próxima ao córrego 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Área de estudo 

 O município de Ji-Paraná localiza-se na região leste do estado de Rondônia e está inserido 

na Bacia Hidrográfica do rio Machado, em que o mesmo compreende uma área total de 6.896,74 

km2; a população do município tem um total de 115.593 habitantes segundo o Censo 2010 realizado 

pelo IBGE (2010). 

 Segundo a SEDAM (2010) o clima da região é classificado como Aw – Clima Tropical 

Chuvoso (sistema de Köppen), com precipitação média entre 1.400 e 2.500 mm anuais, e a média 

anual da temperatura do ar oscila entre 24 e 26 °C. A região possui solos de média a alta fertilidade, 

variando entre os solos Podzólico Vermelho, Amarelo e Latossolos Vermelho, Amarelo, conforme 

classificação de SUDECO (1975).  

 O presente estudo foi realizado na microbacia hidrográfica do igarapé Marobá (Figura 1), 

que se localiza dentro do perímetro urbano de Ji-Paraná, nos bairros Val Paraíso e Nova Brasília. A 

referida microbacia possui uma área de aproximadamente 1,904 km², sendo o igarapé um dos 

tributários do rio Machado.   

 

Figura 1 – Delimitação da microbacia do igarapé Marobá. 
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2.2 Caracterização morfométrica da bacia hidrográfica 

2.2.1 Sistema de Informação Geográfica (SIG) 

 Para a obtenção de alguns dados sobre a bacia hidrográfica em estudo, foi necessária a 

utilização de alguns softwares, dentre eles o TerraSIG e TerraView. Estes softwares são livres, 

podendo ser adquiridos no site do Ministério das Cidades e do INPE, respectivamente. 

 A área de drenagem da bacia, bem como o seu perímetro e o comprimento dos cursos d’água 

foram mensurados através do software TerraView. Já a largura média e o comprimento axial foram 

calculados utilizando o software TerraSIG. A base cartográfica utilizada foi disponibilizada pelo 

Sistema de Proteção da Amazônia - SIPAM, e os dados altimétricos utilizados foram os do modelo 

digital de terreno SRTM, que possui uma resolução espacial de 90 metros. 

 

2.2.2 Análise morfométrica 

 A utilização do SIG permitiu a obtenção de diversos dados de fundamental importância para 

a caracterização morfométrica da bacia, dentre eles a área de drenagem, o perímetro da bacia, a 

largura média da bacia, o comprimento total do rio principal, comprimento axial do rio principal, 

comprimento total dos rios da bacia, bem como a elaboração de diversos mapas.  

Esses dados são essenciais para a mensuração de diversos parâmetros, que quando 

agrupados, permitem a modelagem bem próxima da realidade. Os parâmetros utilizados na presente 

caracterização e a forma de obtê-los serão descritos a seguir. 

 Para a determinação da forma da microbacia hidrográfica, alguns índices e coeficientes 

foram calculados, sendo eles: 

 
• Coeficiente de compacidade (Kc): Representa a relação entre o perímetro da bacia e a 

circunferência de um círculo de área igual à da bacia, relacionando a forma da bacia com um 

círculo, conforme Villela e Mattos (1975). Pode ser determinado a partir da seguinte 

equação: 

A

P
kc 28,0=                    (1) 

em que P é o perímetro da bacia (km) e A é a área da bacia (km²). 

  
• Fator de forma (Ff): Também conhecido como fator de Gravellius, é expresso como sendo 

a razão entre a largura média da bacia (B) e o comprimento axial (L) da mesma, como na 

equação a seguir, como especificado por Villela e Matto (1975): 

     
L

B
Ff =              (2) 
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• Índice de conformação (Fc): Compara a área da bacia com a área do quadrado de lado igual 

ao comprimento axial, de acordo com Villela e Mattos (1975), sendo expresso pela equação: 

           
²L

A
Fc =            (3) 

onde, A é a área (km²) e L é o comprimento axial da bacia (km). 

 
O sistema de drenagem de uma bacia é constituído pelo rio principal e seus tributários, 

sendo seu estudo importante por indicar a maior ou menor velocidade com que a água deixa a bacia. 

 O índice da densidade de drenagem (Dd) indica o grau de desenvolvimento do sistema de 

drenagem, ou seja, fornece uma indicação da eficiência da drenagem da bacia, sendo expresso pela 

relação entre o somatório dos comprimentos de todos os canais da rede (perenes, intermitentes ou 

temporários) e a área total da bacia, segundo Villela e Mattos (1975). 

         
A

L
Dd

∑
=            (4) 

Onde, ∑L  ou LT representa o comprimento total dos rios da bacia (km) e A é área da bacia (km²). 

 
A ordem dos cursos d’água representa o grau de ramificação do sistema de drenagem da 

bacia e pode ser determinado seguindo-se os critérios introduzidos por Horton (1945) e Strahler 

(1957). No presente trabalho, utilizou-se a classificação proposta por Horton e Strahler, em que os 

canais sem tributários são designados de primeira ordem e esta ordem só se altera quando há a 

junção de dois cursos d’água de mesma ordem, formando um de ordem superior (ex: dois de 

primeira ordem formam um de segunda ordem).       

 A declividade do curso d’água é responsável pela velocidade de escoamento da água de um 

rio. O cálculo dessa declividade ou inclinação entre dois pontos extremos do talvegue principal, ou 

seja, do talvegue à foz, pode ser realizado pelos métodos da média aritmética (S1), compensação de 

área (S2) e da média harmônica (S3) demonstrados por Andrade et al. em seu trabalho (2008). 

Villela e Mattos (1975) mencionam que a declividade dos terrenos de uma bacia controla em 

boa parte a velocidade com que se dá o escoamento superficial. Quanto mais íngreme for o terreno, 

mais rápido será o escoamento superficial, o tempo de concentração será menor e os picos de 

enchentes maiores. A declividade pode ser obtida a partir a seguinte equação, como disposto por 

Villela e Mattos (1975):  

TotalA

eLi
DM

∑
=

100..
          (5) 
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em que ∑Li representa o comprimento das curvas de níveis (km) , e indica o espaçamento entre as 

curvas de nível (km) e A é a área total (km²). 

O tempo de concentração (tc) é o tempo, a partir do início da precipitação, necessário para 

que toda a bacia contribua na seção em estudo, ou seja, é o tempo que a água leva do ponto mais 

distante da bacia, para chegar a saía da mesma. O tc do presente estudo foi calculado baseado na 

fórmula de Picking, como citado em Villela e Mattos (1975): 

3/1
2

3,5













=

eq

c
I

L
t           (6) 

onde tc é o tempo de concentração em minutos, L  representa o comprimento do curso d’água (km) 

e Ieq é a declividade equivalente em m/m.  

 
A curva hipsométrica é a representação gráfica do relevo médio de uma bacia, apresentando 

um estudo de variação da elevação dos vários terrenos da bacia com referência ao nível do mar. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A caracterização morfométrica da microbacia do igarapé Marobá é de fundamental 

importância para a mensuração da drenagem urbana no município, tendo em vista que essa 

microbacia está totalmente inserida na área do perímetro urbano de Ji-Paraná/RO, que como a 

grande maioria das cidades da região Norte, cresceu sem um planejamento que levasse em 

consideração as peculiaridades locais no que tange à distribuição de corpos hídricos, ou seja, a bacia 

hidrográfica não foi adotada como unidade territorial/espacial para servir de base à implementação 

de ações de gestão dos recursos hídricos de modo a garantir a sustentabilidade desse bem natural 

essencial à preservação da vida.  

Alterações no uso e ocupação do solo nessa localidade como, por exemplo, a 

impermeabilização do solo e/ou remoção de vegetação nativa do entorno de cursos d’água (matas 

ciliares), modificarão o comportamento de algumas variáveis hidrológicas, em especial a infiltração 

e o escoamento superficial, uma vez que as ripárias atuam na diminuição e filtragem do escoamento 

superficial impedindo ou dificultando o carreamento de sedimentos para o sistema aquático, 

contribuindo, dessa forma, para a manutenção da qualidade da água nas bacias hidrográficas.  

As matas ciliares também funcionam como tampão e filtro entre os terrenos mais altos e o 

ecossistema aquático, participando do controle do ciclo de nutrientes na bacia hidrográfica, através 

de ação tanto do escoamento superficial quanto da absorção de nutrientes do escoamento 

subsuperficial pela vegetação ciliar 
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 A Tabela 1 apresenta os índices morfométricos mensurados para a microbacia do igarapé 

Marobá. A área de drenagem da microbacia, medida diretamente a partir da utilização do software 

TerraView, é de 1,90 km² e seu perímetro é de 9,44 km.  

Tabela 1- Índices morfométricos da microbacia do igarapé Marobá. 

Índice Morfométrico Valor encontrado 

Área 1,90 km² 

Perímetro 9,44 km 

Extensão do Rio Principal 3,06 km 

Coeficiente de Compacidade 1,91 

Fator de Forma 0,16 

Índice de Conformação 0,16 

Densidade de Drenagem 2,28 km/km² 

Ordem da Bacia 2ª Ordem (Horton e Strahler) 

Declividade Equivalente do Rio Principal 0,0014 m/m 

Declividade Média da Bacia 2,15% 

Declividade Total 0,00529 

Altitude Máxima do Rio 153,5 m 

Altitude Mínima do Rio 137,5 m 

Altitude Máxima da Bacia 188,6 m 

Altitude Mínima da Bacia 137,5 m 

Altitude Média da Bacia 145,43 m 

Diferença de Nível do Rio Principal 16 m 

Diferença de Nível da Bacia 51,1 m 

 

Com relação aos índices relacionados à forma da bacia, os valores indicam que a microbacia 

apresenta um formato mais próximo ao retangular. O valor encontrado para o fator de forma Ff = 

0,16, distante da unidade, indica uma bacia mais próxima ao retangular, com tendência remota de 

enchentes.  

O Coeficiente de Compacidade Kc = 1,91 também sugere um formato mais próximo ao 

retangular, com baixa tendência a enchentes, pois segundo Porto et al. (1999) menores valores de 

Kc, mais próximos da unidade, indicam maior potencialidade de enchentes. Tonello et al. (2006) em 

trabalho realizado na bacia hidrográfica da Cachoeira dos Pampas, encontrou um valor de Kc = 1,57 

e o considerou com baixa possibilidade de picos de enchentes, o que ratifica a argumentação.  

O valor encontrado para o índice de conformação foi de Fc = 0,16, indicando uma bacia mais 

alongada, com pouca possibilidade de ser quadrada pelo fato do valor distar da unidade, como cita 
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Porto et al. (1999). Logo, há fortes indícios de que bacia seja mais estreita e alongada, com baixa 

tendência de picos de enchentes. 

Dentre os índices referentes ao sistema de drenagem da bacia, a densidade de drenagem é um 

dos mais relevantes e apresentou um valor de Dd = 2,28 km/km². Segundo Villela e Mattos (1975), 

este índice pode variar de 0,5 km/km², em bacias com baixa drenagem a 3,5 ou mais nas bacias 

excepcionalmente bem drenadas.  

Assim, o valor obtido indica que a bacia possui um sistema com média densidade de 

drenagem, conferindo um tempo de concentração médio de acordo com Porto et al., (1999), pois 

quanto mais eficiente o sistema de drenagem, mais rapidamente a água do escoamento superficial 

originada da chuva chegará à saída da bacia, gerando hidrogramas com picos maiores em instantes 

mais cedo.  

O tempo de concentração determinado pela fórmula de Picking resultou em um valor de 99, 

83 minutos, ou seja, conforme Tucci (2009) é o maior tempo de percurso de uma partícula de água 

escoando sobre a superfície da bacia. De uma maneira geral, o tempo de concentração de uma bacia 

qualquer depende de parâmetros como: área da bacia, comprimento e declividade do canal mais 

longo, forma da bacia, declividade média dos terrenos, rugosidade do canal, e recobrimento vegetal. 

Ressalta-se que a impermeabilização do solo nesta área pode gerar um maior volume de água 

escoada superficialmente, intensificando os picos de enchentes.  

A ordem dos cursos d’água, também relacionada à drenagem da microbacia, definiu o igarapé 

como de segunda ordem (Figura 2), baseado tanto na classificação do Horton quanto de Strahler. 

Isso indica que o sistema de drenagem é pouco ramificado. Segundo Tonello et al. (2005), ordem 

inferior ou igual a 4 é comum em pequenas bacias e reflete os efeitos diretos do uso da terra, 

considerando-se que, quanto mais ramificada for a rede, mais eficiente será o sistema de drenagem. 

         
Figura 2 – Classificação pelo método de Horton (a) e Strahler (b). 
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Dentre as características relacionadas ao relevo da bacia, a declividade do rio principal é de 

grande relevância pelo fato de que a velocidade de escoamento da água de um rio depende da 

declividade dos canais fluviais. Para verificar a declividade equivalente do igarapé Marobá, foram 

utilizados três métodos: o da média aritmética (S1), o da compensação de área (S2) e o da média 

harmônica (S3).  

Os valores encontrados para a declividade equivalente para cada um dos métodos foram de 

S1= 5,23 m/km, S2 = 1,4 m/km e S3 = 1,5 m/km. O valor de S1 não representa o desenvolvimento 

real do curso d’ água pelo fato de considerar apenas os pontos extremos. Através do perfil do rio 

principal observado na Figura 3, é possível perceber que o igarapé em questão possui um grande 

declive no início de seu percurso (nos primeiros 1.000 metros contados desde o ponto mais 

distante), adquirindo a partir daí uma variação constante na declividade até o exutório.   

Desta forma, o valor que melhor simula o comportamento do rio a uma declividade constante 

é o S3, mesmo sendo o S2 aparentemente mais representativo (Figura 3).  

Declividade do Rio Principal
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Figura 3 – Declividade do rio principal. 

 
Vale destacar que a declividade total encontrada para o rio principal da microbacia do igarapé 

Marobá indica um baixo declive, uma vez que a diferença entre a cota maior e a menor do rio foi de 

16 metros, o que sugere uma área relativamente plana, assim como as demais regiões do município 

de Ji-Paraná que em sua maior parte permeiam planícies de inundação.  
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Este fator tem influência direta no tempo de concentração do escoamento superficial na seção 

de saída da microbacia, uma vez que uma pequena sinuosidade confere uma baixa velocidade do 

escoamento na superfície terrestre. 

A curva hipsométrica da microbacia do igarapé Marobá pode ser visualizada por meio da 

Figura 4. 

Curva Hipsométrica
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Figura 4 – Curva hipsométrica da microbacia do igarapé Marobá. 

 
 De acordo com Christofoletti (1974), a função da curva hipsométrica é a de mostrar a forma 

como o volume rochoso localizado abaixo da superfície topográfica está distribuído desde a 

desembocadura até a cabeceira da bacia. Além da variação da altitude dada pela curva hipsométrica, 

outra informação importante é a elevação média da bacia, que na microbacia do igarapé Marobá é 

de 145,43 m, pois tanto a variação de altitudes como a elevação média da bacia são fatores 

importantes relacionados à precipitação e temperaturas. Borsato (2005) diz que as perdas de água 

que ocorrem sob a forma de evaporação e transpiração, e as variações de precipitação exercerão 

influência direta sobre o escoamento superficial, infiltração e tempo de concentração da bacia, 

afetando o deflúvio médio.   

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com os resultados da análise da sub-bacia em estudo, chega-se a conclusão de que 

a caracterização morfométrica da mesma denota uma bacia de forma esguia e mais alongada, uma 

vez que o coeficiente de compacidade, fator de forma e o índice de conformação expressaram 

valores desaproximados da unidade (1). Dessa maneira, a bacia não apresenta suscetibilidade a 

enchentes mais acentuadas sob condições normais de precipitação. Com base nos cálculos 
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realizados, constatou-se que a densidade de drenagem é de 2,28 km/km², considerada média, o que 

exprime uma profunda dissecação fluvial e perenidade em função da pluviosidade elevada. Ainda 

tratando-se do sistema de drenagem da bacia, observou-se que é pouco ramificado, devido à 

microbacia ser de segunda ordem, pelo método de Strahler. 
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