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RESUMO – As metodologias de caracterização hidromorfológica pautaram-se na aplicação das 
quatro leis de Horton (1945). Para desenvolvimento deste estudo foi coletado informações da 
estação fluviométrica que fica localizada mais a jusante no rio Meia Ponte. No trabalho foram 
utilizados dados relativos da malha hidrográfica e o Modelo Digital de Elevação (MDE) utilizando 
imagem de radar ASTER. A análise morfológica e os cálculos de perímetro e área foram executados 
utilizando um modelo hidrológico gerado a partir do MDE da bacia hidrográfica do rio Meia Ponte, 
na escala de 1:100000. Os resultados obtidos para as quatro leis de Horton (1945): número de 
canais, comprimento de canais, declividade e área da bacia de canais mostraram-se válidas para a 
bacia. A forma da bacia contribui para o escoamento fluvial, o que não favorece a ocorrência de 
enchente e inundações. A densidade de drenagem apresentada caracteriza como pouco drenada. E o 
índice de sinuosidade como sendo pouco sinuosa. A bacia hidrográfica do Rio Meia Ponte tem área 
12.323 Km²,a hierarquia fluvial é da sétima ordem., tem forma não circular, o comprimento médio 
dos cursos d’água tem crescimento positivo em relação ao crescimento da ordem dos canais, tem 
forma não circular. 
 

ABSTRACT –.The methods of characterization hydromorphological be guided in applying the four 
laws of Horton (1945). To develop this study information was collected fluviometric station which 
is located further downstream in the Meia Ponte River. At work we used data on the grid and the 
watershed Digital Elevation Model (DEM) using ASTER radar image. Morphological analysis and 
the perimeter and area calculations were performed using a hydrological model generated from the 
DEM of river basin Half Bridge, on a scale of 1:100,000. The results obtained for the four laws of 
Horton (1945): number of channels, channel length, slope and basin area of channels shown to be 
valid for the basin. The shape of the basin contributes runoff to the river, which does not favor the 
occurrence of floods and floods. The drainage density appears characterized as little drained. And 
the index of sinuosity as little winding. The watershed of the Rio Meia Ponte has an area 12,323 
square miles, the river is the hierarchy of the seventh order. Has a non circular, the average length 
of the watercourses have positive growth compared to growth of the order of the channels has a non 
circular . 
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1 - INTRODUÇÃO 

O estudo das características físicas das bacias hidrográficas tem a finalidade de proporcionar o 

conhecimento de uns dos fatores que determinam a natureza da descarga de um rio. A importância 

desse conhecimento está no fato de que através da avaliação dos parâmetros que condicionam essa 

vazão pode-se fazer comparações entre bacias, podendo-se conhecer melhor os fenômenos passados 

e fazer extrapolações. Desse modo, o aproveitamento dos recursos hídricos pode ser feito de 

maneira mais racional com maiores benefícios à sociedade em geral e contribuindo para 

fundamentar o diagnóstico e ações que visem um manejo racional do uso da terra. 

As características fundamentais estudadas na análise morfométrica são: 

- Área; 

- Comprimento da drenagem; 

- Declividade. 

A área é um dado importante para definir a potencialidade hídrica de uma bacia, uma vez que 

a bacia é a região de captação da água da chuva. Assim, a área da bacia multiplicada pela lâmina 

precipitada ao longo de um intervalo de tempo define o volume de água recebido ao longo deste 

intervalo de tempo. 

O comprimento da drenagem principal é uma característica fundamental da bacia hidrográfica 

porque está relacionado ao tempo de viagem da água ao longo de todo o sistema. O tempo de 

viagem da gota de água da chuva que atinge a região mais remota da bacia até o momento em que 

atinge o exutório é chamado de tempo de 

concentração da bacia. 

A declividade média da bacia e do curso d’água principal também são características que 

afetam diretamente o tempo de viagem da água ao longo do sistema. O tempo de concentração de 

uma bacia diminui com o aumento da declividade. 

A utilização das características físicas pode ser resumida a três utilidades básicas:  1- 

explicação de observações passadas ou criação de cenários futuros, como por exemplo, no 

planejamento de drenagem de uma cidade, prevendo-se as áreas impermeabilizadas futuras e 

tendência a enchentes.  2- suporte nos estudos para transposição de dados entre bacias. É muito 

comum não se dispor de dados observados de vazões no local de interesse de um projeto; 

entretanto, encontrando-se uma bacia vizinha com dados históricos ou eventualmente dados do 

mesmo rio mas em seções distantes, pode-se através de formulas empíricas ou por uma analise 

estatística regional, correlacionar os dados de vazões com as características físicas da bacia. 3- 

criação de formulas empíricas para generalizações regionais dessas correlações, em geral, efetuadas, 

de forma independente à uma necessidade de estudo especifico, mas de cunho mais científico. 



 

A análise morfométrica de bacias hidrográficas é a análise quantitativa da configuração dos 

elementos do modelado superficial que geram sua expressão e configuração espacial: o conjunto 

das vertentes e canais que compõem o relevo, sendo os valores medidos correspondentes aos 

atributos desses elementos (CHRISTOFOLETTI, 1999).  

Os atributos da bacia hidrográfica utilizados na composição dos parâmetros morfométricos 

são: área da bacia; perímetro da bacia; comprimento da bacia; comprimento dos canais fluviais; 

comprimento vetorial (comprimento do vale) dos canais fluviais; número de canais fluviais; 

declividade da bacia (mínima, média e máxima); declividade dos canais; e altimetria (mínima, 

média e máxima). Os parâmetros correspondem às correlações existentes entre esses atributos e o 

relevo de uma bacia, sendo agrupados em lineares, zonais e hipsométricos. Essa divisão é 

condicionada pela natureza dos dados necessários para geração desses parâmetros e, 

conseqüentemente, pelo tipo de interpretação possível de ser realizada. Os parâmetros lineares estão 

associados à rede de drenagem e ao seu arranjo espacial dentro da bacia. Em linhas gerais, a 

unidade de medida desses parâmetros é linear (km), quando quantificam o arranjo espacial ou 

adimensional para parâmetros que tratam das relações entre aspectos da rede de drenagem. Os 

parâmetros zonais indicam as relações entre a rede de drenagem e seu arranjo espacial na bacia e 

são, na maioria das vezes, representados em relação à área da bacia. Os parâmetros hipsométricos 

representam, via de regra, a tridimensionalidade da bacia ao incluir a variação altimétrica e não tem 

uma unidade de medida característica (CHRISTOFOLETTI, 1980). 

Horton apresentou as leis principais da composição da drenagem, as quais serviram de base 

para estudos nesta área, apresentando novos parâmetros e novas interpretações para entender o 

arranjo dos elementos que compõem as bacias hidrográficas. As leis de composição de bacias 

hidrográficas de Horton (1945), conforme apresentado por Vestena et al. (2006), podem ser 

resumidas em: 

• Lei do número de canais – o número de segmentos de ordens sucessivamente inferiores de 

uma dada bacia tende a formar uma progressão geométrica, que começa com o único segmento de 

ordem mais elevada e cresce segundo uma taxa constante de bifurcação; 

• Lei do comprimento de canais – o comprimento médio dos segmentos de ordens sucessivas 

tende a formar uma progressão geométrica cujo primeiro termo é o comprimento médio dos 

segmentos de primeira ordem e tem por razão uma relação de comprimento constante; 

• Lei da declividade de canais – em uma determinada bacia, há uma relação definida entre a 

declividade média dos canais de certa ordem e a dos canais de ordem imediatamente superior, 

geometricamente inversa na qual o primeiro termo é a declividade média dos canais de primeira 

ordem e a razão é a relação entre os gradientes dos canais; e 



 

• Lei da área da bacia de canais – as áreas médias das bacias de segmentos de canais de ordem 

sucessivas tendem a formar uma progressão geométrica cujo primeiro termo é a área média das 

bacias de primeira ordem e a razão de incremento constante é a taxa de crescimento da área. 

Com base nas leis de Horton e utilizando os parâmetros apresentandos por Strahler (1952), Schumm 

(1956), Strahler (1957, 1958), Chorley (1962) e Chorley e Kennedy (1971), a análise morfométrica 

de bacias hidrográficas foi inicialmente realizada por meio de métodos analógicos, isto é, por 

mensuração dos atributos em cartas topográficas e cálculo manual. Com o desenvolvimento da 

computação eletrônica e, posteriormente, dos sistemas computacionais para cálculos e análises de 

dados e informações georreferenciados, estes atributos podem atualmente ser extraídos em ambiente 

digital, via geoprocessamento. A técnica mais comum de derivação dos atributos e subseqüente 

cálculo dos parâmetros em ambiente digital é a partir do uso dos MDEs e da rede hidrográfica 

digitalizada, obtidos de cartas topográficas ou de imageamento orbital. Sobre esses dados são 

aplicadas rotinas computacionais para extrair os dados necessários à análise morfométrica. Como 

exemplo de trabalhos encontrados na literatura sobre análises morfométricas, podemos citar: Santa 

Catarina (1997), Valeriano e Garcia (2000), Tucker et al. (2001), Valeriano e Morais (2001), 

Valeriano (2005), Hancock et al. (2006), Ganas et al (2005) e Hott et al. (2007).  

O objetivo desse estudo é a compartimentação morfométrica da bacia do rio Meia Ponte, 

entender a distribuição e formação física da bacia em questão, através da utilização de técnicas de 

geoprocessamento e sensoriamento remoto e dados topográficos disponibilizados em ambiente 

digital. 

 

2 – MATERIAL E MÉTODOS 
 

2.1 – Localização, população e divisão em sub-bacias 

A Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte localiza-se no centro-sul do Estado de Goiás, na 

região central do Brasil. As principais vias de acesso e deslocamento da região são formadas pelas 

rodovias federais BR-153/BR-060 (interligando a capital ao norte da região, no sentido Goiânia-

Brasília; e ao sul, até a divisa com o Estado de Minas Gerais); e rodovias estaduais GO-070, GO-

040, GO-020 e GO-147. Sua área territorial corresponde a 3,6% do Estado, onde estão inseridos 38 

municípios e onde se concentra 48% da população goiana. 

 



 

 

Figura 1- Municípios Integrantes da Bacia do Rio Meia Ponte 

Trata-se de uma região acentuadamente populosa, com elevada densidade demográfica 

concentrada nas cidades, situação que se verifica principalmente nos municípios de Goiânia, 

Aparecida de Goiânia, Anápolis, Senador Canedo e Itumbiara. 

A região abriga o maior contingente populacional do Estado, apresentando grande 

importância estratégica do ponto de vista social, econômico e ambiental. Em 1991, de acordo com o 

IBGE, os municípios integrantes da bacia do Meia Ponte abrigavam uma população de 1.761.298 

habitantes.  

Em 1996, a população cresceu atingindo 1.989.808 habitantes. O censo demográfico de 2000 

registrou 2.210.864 pessoas, ao passo que em 2007, esse número também aumentou para 2.590.972 

habitantes e em 2010 aumentou para 2.690.662 habitantes. Esses índices mostram que a população 

residente na região do Rio Meia Ponte continua crescente no decorrer dos anos, o que gera grande 

pressão aos recursos ambientais da região. Esse aumento na densidade populacional gera 

conseqüentemente, um aumento na demanda pelos recursos ambientais, com grande pressão 

principalmente pelo uso do solo e recursos hídricos. 

Os dez municípios mais populosos são: Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Senador 

Canedo, Itumbiara, Goiatuba, Morrinhos, Inhumas, Cachoeira Dourada e Bela Vista de Goiás. 

Cerca de 40% de toda a população de Goiás encontra-se inserida nessa região. 



 

Em relação ao tamanho da área ocupada pela bacia em cada município, Goiânia, Hidrolândia, 

Piracanjuba, Morrinhos, Goiatuba e Itumbiara são os que apresentam maior área, enquanto que os 

municípios de Taquaral, Damolândia, Abadia de Goiás, Silvânia e Terezópolis de Goiás, são os que 

possuem menor área territorial ocupada por essa bacia hidrográfica.  

A área de drenagem dessa bacia é de 12.323 Km², desde suas nascentes localizadas no 

município de Itauçu, até seu deságüe no rio Paranaíba, no município de Cachoeira Dourada (a uma 

distância rodoviária de 234 Km de Goiânia). 

Na Figura 2 nota-se que as regiões mais altas da sub-bacia estão localizadas na extremidade 

superior de seu limite e que as regiões mais baixas estão próximas ao Rio Paranaíba. 

 

Figura 2: Mapa Hipsométrico da Bacia do Rio Meia Ponte. 

 



 

2.2 – Clima e vegetação  

O clima da região é do tipo tropical úmido, caracterizando-se com duas estações bem 

definidas: a seca, que ocorre entre os meses de abril a setembro; e a chuvosa, que ocorre entre os 

meses de outubro a março. Segundo dados da Secretaria Estadual de Planejamento, a temperatura 

máxima varia de 29° a 31° e a mínima varia entre 17° a 18°. A umidade relativa do ar fica entre 68 

a 70%. 

Na bacia do Rio Meia Ponte podem ser encontradas fitofisionomias de Cerrado, Floresta 

Estacional Decidual e Semidecidual, e Áreas de Tensão Ecológica . Dentre as espécies mais comuns 

tem-se a Peroba (Aspidosperma cylindro), Canela (Aspidosperma pruinosum), Jequitibá (Cariniana 

estrellensis), Jatobá (Hymenaea courbaril), Angico (Piptadenia peregrina), Ipê Amarelo (Tabebuia 

serratifolia), Aroeira (Myracroduon urundeuva), Pau-terra (Qualea grandiflora), Lixeira (Curatella 

americana) e outras. 

A bacia sofreu sérios problemas de desmatamento em decorrência da implantação de 

atividades agropecuárias. Atualmente, restam pequenos fragmentos de vegetação nativa que 

assumem grande importância na conservação dos recursos genéticos da fauna e da flora da região. 
 

2.3 – Economia, agropecuária e indústria 

A bacia do Rio Meia Ponte configura-se como um  importante centro-urbano e econômico do 

Estado de Goiás. 

De acordo com dados do IBGE referentes ao ano de 2010, Goiás tem cerca de 2 milhões 700 

mil habitantes, em seus 246 municípios. Na agropecuária, Goiás tem a 8ª maior participação no total 

do VA (Valor Adicionado) nacional, com 5,6%, sendo destaque na produção agrícola de algodão 

(3ª colocação), cana de açúcar, milho, soja e produção de grãos (4ª colocação). O Estado continua 

sendo o maior produtor nacional de sorgo. Na pecuária, Goiás está bem posicionado em diversas 

atividades: 4º lugar em rebanho e abate de bovino, 5º no rebanho e abate de suínos, 6º em rebanho 

avícola e 4º na produção de leite. No setor industrial, Goiás é o 10º estado com maior participação 

no total do VA nacional, com 2,4% na indústria em geral, 11º na indústria extrativa mineral (0,8% 

de participação), 9º na indústria de transformação (2,1% de participação) e 8º na construção civil 

(participação de 3,2%). Em 2009, o Estado foi o único com crescimento positivo (0,22%) na 

produção física industrial, segundo dados da Pesquisa Industrial Anual, do IBGE. Segundo o 

Sindicato Nacional da Indústria de Cimento, Goiás é o 8º no consumo de cimento e conforme a 

UNICA - União da Agroindústria Canavieira de São Paulo, o 6º maior produtor de açúcar e o 4º 

maior produtor de álcool. 
 

 

 

 



 

2.4 - Metodologia para o estudo morfométrico da bacia 

O estudo morfométrico da bacia é dividido em 3 parâmetros: linear, zonal e hipsométrico. 

Os parâmetros lineares quantificam a rede de drenagem por meio de seus atributos 

(comprimento, número, hierarquia) e da relação entre eles, sendo dados por: hierarquia fluvial, 

magnitude fluvial, relação de bifurcação, relação entre o comprimento médio dos canais de cada 

ordem, relação entre os gradientes dos canais e índice de sinuosidade do canal principal. 

Os parâmetros zonais quantificam os atributos da bacia hidrográfica correlacionando-os a 

valores ideais e à rede de drenagem da mesma área de estudo, sendo dados por: índice de 

circularidade, densidade de drenagem, densidade hidrográfica, relação entre área de bacias e 

coeficiente de manutenção. 

Os parâmetros hipsométricos correlacionam a variação altimétrica à área e a rede de 

drenagem de uma mesma bacia, sendo representados pela curva hipsométrica, índice de rugosidade 

e declividade. 
 

2.4.1 - Hierarquia fluvial (Hf)  

Corresponde a ordenação dos canais fluviais dentro de uma bacia hidrográfica. Existem dois 

tipos de hierarquização da rede de drenagem. A primeira, de Strahler (1952), considera que os 

canais de primeira ordem são aqueles que não apresentam tributários, isto é, são canais de 

cabeceiras de drenagem. Os canais de segunda ordem são os canais subseqüentes à confluência de 

dois canais de primeira ordem e assim sucessivamente, sendo que a confluência com canais de 

ordem hierárquica menor não altera a hierarquização da rede. O segundo tipo de hierarquização, de 

Horton (1945), também considera os canais de primeira ordem os que não apresentem tributários, 

isto é, correspondem aos canais de cabeceiras de drenagem. 

Entretanto, não são todas as cabeceiras que correspondem aos canais de primeira ordem, 

visto que os canais de maior hierarquia estendem-se até a cabeceira de maior extensão. Em ambas 

as classificações, os segmentos de canais (trechos entre confluências) contíguos (para montante ou 

jusante) podem ter a mesma ordem (CHRISTOFOLETTI, 1970). 
 

2.4.2 - Relação de bifurcação (�� )  

Parâmetro definido primeiramente por Horton (1945) e reformulado por Strahler (1952), 

como sendo a razão entre o número total de canais de certa ordem e o número total de canais de 

ordem imediatamente superior, cujos valores, dentro de uma mesma bacia, devem ser constantes e 

jamais inferior a 2. França (1968) verifica que esse índice está intimamente relacionado ao 

comportamento hidrológico dos solos, sendo maior para solos menos permeáveis e menor para 

solos mais permeáveis. Strahler (1952) comenta que, apesar desse parâmetro ser altamente estável, 

varia de acordo com o controle estrutural. A equação utilizada é dada por: 



 

�� =
��

����
s  

em que, �	   é o número total de canais de determinada ordem; e  �w+1 corresponde ao número total  

de canais de ordem imediatamente superior (SANTA CATARINA, 1997). 
 

2.4.3 - Relação entre o comprimento médio dos canais de cada ordem (�
�) 

Esse parâmetro apresenta a relação de normalidade de uma dada bacia hidrográfica, sendo 

que o comprimento médio dos canais se ordena segundo uma série geométrica direta, cujo primeiro 

termo é o comprimento médio dos canais de primeira ordem, e a razão é a relação entre os 

comprimentos médios.A equação utilizada é dada por: 

�
� =
��

����
  

em que, 
�� é o comprimento médio dos canais de determinada ordem; e 
�u-1 é o comprimento 

médio dos canais de ordem imediatamente inferior (SANTA CATARINA,1997). 
 

2.4.4 – Relação entre os gradientes dos canais (���)  

É a representação matemática da terceira lei de Horton e verifica o grau de normalidade de 

uma dada bacia hidrográfica, relacionando a declividade média dos canais de cada ordem com a 

declividade dos canais de ordem imediatamente superior (CHRISTOFOLETTI, 1980). Esta relação 

é dada pela seguinte equação: 

��� =
���

�����
  

em que, ��	 é a declividade média dos canais de determinada ordem; ��w-1 é a declividade média 

dos canais de ordem imediatamente superior. Esse parâmetro possibilita a leitura isolada da 

normalidade da declividade dos canais de uma dada bacia por ordem e pode servir para 

correlacionar o grau de normalidade entre bacias adjacentes. 
 

2.4.5 - Índice de sinuosidade do canal principal (��)  

Parâmetro apresentado inicialmente por Horton (1945) e descrito por Alves e Castro (2003) 

como sendo uma das formas de representar a influência da carga sedimentar, a compartimentação 

litológica e estrutural. A equação utilizada no cálculo é dada por: 

�� =
�

��
  

em que, 
 é o comprimento do canal principal; e �� é a distância vetorial entre os pontos extremos 

do canal, sendo que os valores próximos a 1 indicam elevado controle estrutural ou alta energia e 

valores acima de 2 indicam baixa energia, sendo os valores intermediários relativos a formas 

transicionais entre canais retilíneos e meandrantes. 
 

 

 

 



 

2.4.6 - Índice de circularidade (��)  

Esse índice foi proposto por Miller em 1953 (CHRISTOFOLETTI, 1980) e, assim como o 

comprimento vetorial (dv) do canal, o valor de Ic correlaciona um valor ideal a um mensurado. O 

índice de circularidade é dado pela seguinte equação: 

�� =
�

��
  

em que, � é a área da bacia; �� é a área de um circulo que tenha o perímetro idêntico ao da bacia 

considerada, sendo o valor máximo considerado igual a 1,0. Conforme apresenta Alves e Castro 

(2003), esse parâmetro indica que uma bacia mais alongada (com índice abaixo de 0,51) favorece o 

escoamento e, se estiver acima de 0,51, a bacia é mais circular e tem escoamento reduzido e alta 

probabilidade de cheias. Além dessa relação com a velocidade do fluxo de água, esse parâmetro 

representa a transmissividade do escoamento superficial concentrado, isto é, se o tempo de 

concentração da bacia é lento ou rápido. 
 

2.4.7 - Densidade de rios (Dr), ou densidade hidrográfica (Dh) 

Esse parâmetro, proposto por Horton (1945), estabelece a relação entre o número de cursos 

d’água e a área de uma dada bacia, sendo dada pela seguinte equação: 

�ℎ =
�

�
  

em que, � é o número total de rios; e � é a área da bacia. 

Esse parâmetro, quando gerado para os canais de primeira ordem de hierarquia fluvial, 

representa o comportamento hidrográfico das bacias, uma vez que, em bacias com alta densidade 

hidrográfica, pode-se inferir uma maior capacidade de gerar canais, independentemente de suas 

extensões. 
 

2.4.8 - Densidade de drenagem (��)  

Esse parâmetro estabelece a relação entre o comprimento total ou ordem hierárquica dos 

canais de drenagem e a área de drenagem. Sendo dado pela seguinte equação: 

�� =
� 

�
  

em que, 
! é o comprimento total dos canais; � é a área total da bacia. 

Esse parâmetro, ao tratar de bacias hidrográficas em um mesmo ambiente climático, 

representa o comportamento hidrológico definido pela litologia e estrutura geológica (lineamentos, 

acamamentos, falhamentos, fraturas, por exemplo), imprimindo a capacidade de infiltração e de 

formação de canais superficiais (CHRISTOFOLETTI, 1970). Christofoletti (1980) comenta que a 

Dd apresenta relação inversa à densidade hidrográfica (Dh), visto que, segundo este autor, quanto 

mais canais existirem, menos extensos eles serão. 
 



 

2.4.9 - Relação entre as áreas das bacias (�") 

Esse parâmetro estabelece a relação o tamanho médio das bacias para cada um dos canais de 

uma determinada ordem e as bacias de ordem sucessivamente inferior, representando 

matematicamente a quarta lei de Horton. Essa relação é dada pela seguinte equação: 

�" =
��

����
  

em que, �w é a área média das bacias de determinada ordem; �w-1é a área média das bacias de 

ordem imediatamente inferior. 

Esse parâmetro expressa o grau de normalidade da composição da bacia apresentado por 

Horton e confirmado por Schumm (1956). 
 

2.4.10 - Coeficiente de manutenção ($�) 

Esse parâmetro corresponde à área necessária a formação de um canal com fluxo perene. 

Entretanto, sua expressão matemática demonstra que ele nada mais é do que a razão inversa da 

densidade de drenagem da bacia (Dd). Schumm (1956) considera esse parâmetro um dos mais 

importantes para a realização de análises morfométricas. Esse parâmetro é dado seguinte equação: 

$� =
%

&'
 1000   

 

2.4.11 - Índice de rugosidade (�+)  

Expressa um número adimensional, o qual representa, segundo Strahler (1958) aspectos da 

declividade e comprimento da vertente por meio do contrabalanço da amplitude altimétrica (,) à 

densidade de drenagem (��), visto que bacias hidrográficas com Ir elevado têm maior potencial 

para ocorrência de cheias, visto que são bacias de alta energia (dada a elevada amplitude 

altimétrica) e/ou são bacias com alta transmissividade hidráulica, já que todos os pontos da bacia 

estão mais próximos da rede de drenagem, convertendo o fluxo de vertente em fluxo fluvial em 

menor tempo. 

Se a �� aumenta enquanto o valor de , permanece constante, a distância horizontal média 

entre a divisória e os canais adjacentes será reduzida, acompanhada de aumento na declividade das 

vertentes. Se o valor de , aumenta enquanto a �� permanece constante, também aumentarão a 

declividade e as diferenças altimétricas entre o interflúvio e os canais. Os valores extremamente 

altos do índice de rugosidade ocorrem quando ambos os valores (�� e ,) são elevados, isto é, as 

vertentes são longas e íngremes (CHRISTOFOLETTI, 1980, p.121). 

Esse parâmetro é dado pela seguinte equação: 

�+ =  , . ��    
 

 

 

 



 

2.4.12 - Declividade média (Dm)  

Expressa a energia e a intensidade de atuação dos processos morfogenéticos, incluindo a dinâmica 

dos escoamentos superficiais concentrados e difusos (laminar) nas vertentes. Quando associada à 

declividade máxima, possibilita comparações sobre energia máxima e média dentro das bacias 

hidrográficas. 

 

3 – RESLTADOS E DISCUSSÕES 

A maior parte dos resultados foram obtidos por meio de equações numéricas e, a outra parte 

em um programa de Sistema de Informação Geográfica. Os resultados foram descritos e transpostos 

em documentos cartográficos (Tabelas e Figuras - Mapas) visando melhor compreensão do estudo 

realizado, conforme abaixo: 
 

3.1 - Hierarquia fluvial (Hf)  

A tabela 1 descreve a quantidade de canais de 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª ordens com seus 

respectivos comprimentos (km) e densidade de canais em ordem na bacia do Rio Meia Ponte 

(Tabela 1). 

Tabela 1 – Ordem dos canais, quantidade de canais e comprimento linear por ordem na bacia do Rio 

Meia Ponte. 

 Ordem dos Canais 
Total 

 1 2 3 4 5 6 7  

Quantidade 3451 1152 348 66 14 3 1  5034 

Km 5312,8 2780,4 1486,1 712,3 262,9 164,4 296,1  11197,8 
 

3.2 - Relação de bifurcação (Rb)  

Strahler (1952), redefiniu os valores da relação de bifurcação onde dentro de uma mesma 

bacia, devem ser constantes. Estes valores, em sua maioria, devem variar entre 3 e 5. Na bacia do 

Rio Meia Ponte a relação variou de 2,99 a 5,27, com média de 3,99 (Tabela 2). 

Tabela 2 – Relação de bifurcação da na bacia do Rio Meia Ponte. 

Ordem 1 Ordem 2 Ordem 3 Ordem 4 Ordem 5 Ordem 6 Ordem 7 Média 

- 2,99 3,31 5,27 4,71 4,66 3 3,99 

 

3.3 - Relação entre o comprimento médio dos canais de cada ordem (RLm) 

  O estudo da relação do comprimento médio dos canais de cada ordem concluiu que há uma 

correlação positiva do crescimento da ordem e o comprimento médio dos cursos d’água. (Tabela 3)  



 

Tabela 3 – Relação entre o comprimento médio dos cursos d’água (�
�) de cada ordem do Rio 

Meia Ponte. 

Ordem Quantidade % 
Comprimento 

Total (km) 
RLm 

1 3451 68,54 5312,8 1,54 

2 1152 22,87 2780,4 2,41 

3 348 6,91 1486,1 4,27 

4 66 1,31 712,3 10,79 

5 14 0,27 262,9 18,78 

6 3 0,05 164,4 54,80 

7 1 0,02 296,1 296,1 

Total 5034 100 11197,8 - 
 

3.4 - Relação entre os gradientes dos canais (���)  

Esse parâmetro possibilitou concluir que a bacia do Rio Meia Ponte tem normalidade da 

declividade dos canais por ordem (Tabela 4). 

Tabela 4 – Gradiente do canal, comprimento do talvegue e declive dos rios Meia Ponte, João Leite, 

Dourados, Caldas e Ribeirão da Boa Vereda. 

Nome do rio 
Altitude (m) Gradiente 

(m) 
Comprimento  
Talvegue (km) 

Declive 
(m.km-1) Nascente Foz 

Meia Ponte 840 412 428 982,7 0,44 
João Leite 827 710 117 66,64 1,76 
Dourados 880 606 274 139,69 1,96 
Caldas 1053 652 401 104,49 3,84 
Rib. da Boa-Vereda 515 442 73 41,27 1,77 

 

3.5 - Índice de sinuosidade do canal principal (Is)  

Os valores próximos a 1 indicam elevado controle estrutural ou alta energia e valores acima 

de 2 indicam baixa energia, sendo os valores intermediários relativos a formas transicionais entre 

canais retilíneos e meandrantes (Tabela 5). 

Tabela 5 – Gradiente do canal, comprimento do talvegue e distância vetorial dos rios Meia Ponte, 

João Leite, Dourados, Caldas e Ribeirão da Boa Vereda. 

Comprimento (km) Dv Is 

Rio Meia Ponte 982,7 264,12 3,72 
Rio João Leite 66,64 47,21 1,41 
Rio Dourados 139,69 83,18 1,68 
Rio Caldas 104,49 59,79 1,75 
Ribeirão da Boa-Vereda 41,27 42,85 0,96 

 

 

 



 

3.6 - Índice de circularidade (Ic)  

Conforme apresenta Alves e Castro (2003), esse parâmetro indica que uma bacia mais 

alongada (com índice abaixo de 0,51) favorece o escoamento e, se estiver acima de 0,51, a bacia é 

mais circular e tem escoamento reduzido e alta probabilidade de cheias. Além dessa relação com a 

velocidade do fluxo de água, esse parâmetro representa a transmissividade do escoamento 

superficial concentrado, isto é, se o tempo de concentração da bacia é lento ou rápido (Tabela 6). 

Tabela 6 – Área de drenagem, raio da circunferência que tem o perímetro aproximado ao da bacia 

hidrográfica, área da circunferência que tem o  perímetro aproximado ao da bacia hidrográfica e 

índice de circularidade  dos rios Meia Ponte, João Leite, Dourados, Caldas e Ribeirão da Boa 

Vereda. 

Área Raio Ac Ic 

Rio Meia Ponte 12323,31 142,7 61772,29 0,199496 

Rio João Leite 730,51 25,53 2021,72 0,361331 

Rio Dourados 1767,03 42,97 5734,73 0,308128 

Rio Caldas 1295,84 30,635 2899,51 0,446917 

Ribeirão da Boa-Vereda 473,03 23,615 1769,75 0,267286 
 

3.7 - Densidade de rios (Dr), ou densidade hidrográfica (Dh)  

A importância desse parâmetro está na verificação se a bacia é bem servida de boa rede de 

canais ou não. Representa o comportamento hidrográfico das bacias, uma vez que, em bacias com 

alta densidade hidrográfica, pode-se inferir uma maior capacidade de gerar canais, 

independentemente de suas extensões. Uma bacia é considerada bem drenada quando tem um canal 

por km2. A densidade de rios na bacia do Rio Meia Ponte foi de 0,41 cursos d’água por 1 km2 da 

bacia (Tabela 7). 
 

3.8 - Densidade de drenagem (Dd)  

Ao tratar de bacias hidrográficas em um mesmo ambiente climático, o estudo em conjunto 

da litologia, estrutura geológica aliada a densidade de drenagem, representa o comportamento 

hidrológico onde ilustra a capacidade de infiltração e de formação de canais superficiais. Esse 

parâmetro apresenta relação inversa à densidade hidrográfica (Dh), visto que, quanto mais canais 

existirem, menos extensos eles serão. A densidade de drenagem pode variar de 0,5 km.(km2)-1 

(bacias mal drenadas devido a elevada permeabilidade ou precipitação escassa) a 3,5 km.(km2)-1 

(bacias bem drenadas, ocorrendo em áreas com elevada precipitação ou muito impermeáveis) 

(tabela 6). 

 

 



 

Tabela 7 – Densidade de rios e densidade de drenagem da bacia do Rio Meia Ponte. 

Nome do rio 
Área 

(km2) 

Comprimento 

do Canal (km) 

Número de 

canais 

Densidade 

 de Canais 

Densidade de 

Drenagem 

 

Meia Ponte 

 

12323,31 

730,51 

1767,03 

1295,84 

 

473,03 

 

11197,8 5035 0,41 0,91 

João Leite 665,2 332 0,45 0,91 

Dourados 1549,8 832 0,47 0,88 

Caldas 1114,5 503 0,39 0,86 

Rib. da Boa- 

Vereda 368,1 154 0,33 0,78 
 

3.9 - Relação entre as áreas das bacias (�")  

A tabela 8 ilustra a relação entre as áreas dos tributários da bacia do rio Meia Ponte. 

Tabela 8 – Relação entre as áreas das sub-bacias da bacia do Rio Meia Ponte. 

Nome do rio 
Comprimento 

Talvegue (km) 

Área de Drenagem 

(km2) 

Relação Comprimento 

Área (km) 

Rio Meia Ponte 982,7 12323,31 11830,38 

Rio João Leite 66,64 730,51 701,2896 

Rio Dourados 139,69 1767,03 1696,349 

Rio Caldas 104,49 1295,84 1244,006 

Ribeirão da Boa-

Vereda 41,27 473,03 454,1088 
 

3.10 - Coeficiente de manutenção (Cm)  

O coeficiente de manutenção tem o objetivo de fornecer a área mínima necessária para a 

manutenção de um metro de canal de escoamento (Tabela 9). 

Tabela 9 – Coeficiente de manutenção da bacia do Rio Meia Ponte. 

Nome do rio Coeficiente de Manutenção 

Rio Meia Ponte 908,67 

Rio João Leite 910,60 

Rio Dourados 877,06 

Rio Caldas 860,06 

Ribeirão da Boa-Vereda 778,17 
 

 

 



 

3.11 - Índice de rugosidade (Ir) 

Bacias hidrográficas com Ir elevado têm maior potencial para ocorrência de cheias, visto que 

são bacias de alta energia (dada a elevada amplitude altimétrica) e/ou são bacias com alta 

transmissividade hidráulica, já que todos os pontos da bacia estão mais próximos da rede de 

drenagem, convertendo o fluxo de vertente em fluxo fluvial em menor tempo (Tabela 11). 

Tabela 11 –Índice de rugosidade da bacia do Rio Meia Ponte. 

Nome do rio Índice de Rugosidade 

Rio Meia Ponte 685,23 
Rio João Leite 106,47 
Rio Dourados 241,12 
Rio Caldas 344,86 
Ribeirão da Boa-Vereda 56,94 
 

3.12 - Declividade média (Dm)  

A bacia do rio Meia Ponte apresenta a declividade média de 0,44 m.km-1 (tabela 12). 

Tabela 11 –Índice de rugosidade da bacia do Rio Meia Ponte. 

Declividade Média (m.km-1) 

Rio Meia Ponte 0,44 

Rio João Leite 1,76 

Rio Dourados 1,96 

Rio Caldas 3,84 

Ribeirão da Boa-Vereda 1,77 
 

4 – CONCLUSÕES 

Em seus 296,10 km de comprimento médio, a bacia hidrográfica do Rio Meia Ponte tem 

área 12.323 Km² e altitude de 840 m em sua nascente até chegar em 412 m quando desemboca no 

rio Paranaíba. O comprimento médio dos cursos d’água tem crescimento positivo em relação ao 

crescimento da ordem dos canais. A área de drenagem estudada é de sétima ordem. 

Tem forma não circular, ou seja é mais alongada e não é muito bem drenada, favorecendo ao 

escoamento superficial. Esses parâmetros aliados ao índice de rugosidade conclui-se que a bacia 

hidrográfica do Rio Meia Ponte não tem tendência a cheias. 

Denota um baixo controle estrutural da drenagem, baixa energia não sendo uma bacia 

hidrográfica sinuosa. 

Pela densidade de rios e de drenagem pode-se afirmar que a bacia em estudo apresenta uma 

profunda dissecação fluvial, perenidade e baixa capacidade de gerar canais, independentemente de 

suas extensões. 
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