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RESUMO – Dada a importância da análise morfométrica para caracterização de uma microbacia, o 
presente trabalho teve como objetivo analisar as características morfométricas da microbacia 
hidrográfica do córrego da Cachoeirinha a fim de observar sua suscetibilidade à degradação. Para 
isso foi utilizada uma carta topográfica na escala de 1:50.000 e imagens de satélites, onde foram 
tomados parâmetros dimensionais e de forma e analisado o padrão da rede de drenagem, através do 
curvímetro e/ou pelo programa ArcGis. Os resultados obtidos apontam para uma microbacia com 
características morfológicas favoráveis à conservação dos recursos naturais, porém são necessários 
estudos que possibilitem a mensuração do impacto ambiental causado pelo homem. 

 
ABSTRACT – Given the importance of the morphometric analysis to characterization of a 
watershed, the present study had with objective to analyze the morphometric characteristics of the 
watershed of the Cachoeirinha stream to observe its susceptibility to degradation. For this was used 
a topographic map in the scale of 1:50.000 and pictures of satellites, where were measured 
dimensional and form parameters and analyzed the pattern of the drainage network, through 
curvimetry and/or by the ArcGis program. The results obtained link to a watershed with 
morphologic characteristics favorable to conservation of the natural resource, but are necessary 
studies that enable the measurement of the environmental impact caused by man. 
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INTRODUÇÃO 

A bacia hidrográfica se configura atualmente como umas das principais unidades de 

gerenciamento territorial, sendo modelada pelas condições geológicas e climáticas locais. Algumas 

características físicas das bacias hidrográficas, como o padrão de drenagem, a forma, o relevo e a 

área, são influenciadas pela sua estrutura geológica (TONELLO et al., 2006). A hidrografia de uma 

bacia reflete a estrutura geológica (litológica e tectônica), a evolução morfogenética regional, o 

clima e as intervenções antrópicas. Com o aumento das atividades antrópicas, o uso sustentável dos 

recursos naturais, principalmente da água e do solo, tem se tornado cada vez mais importante 
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(ARAUJO et al., 2007). A exploração descontrolada realizada, principalmente, pela atividade 

agrícola tem aumentado descontroladamente (BERTONI; LOMBARDI NETO, 2010), resultando 

na degradação do solo. 

A análise morfométrica de bacias ou microbacias hidrográficas tem por finalidade obter 

índices quantitativos dos elementos do modelado superficial que geram sua expressão e 

configuração espacial (CHRISTOFOLETTI, 1999), ou seja, com a análise das características 

morfométricas procura-se entender a relação solo-superfície, em decorrência dos processos erosivos 

sobre estruturas e litológicas variadas (PISSARRA et al., 2004). Esse tipo de estudo 

geomorfológico (forma, relevo, área, geologia, rede de drenagem, solo, dentre outros aspectos) foi 

introduzido por Horton (1945), visando entender a configuração e a evolução das bacias e de suas 

redes de drenagem (CHEREM, 2008). 

Para Vilella e Mattos (1975), as características físicas de uma bacia constituem elementos de 

grande importância para avaliação de seu comportamento hidrológico, pois, ao se estabelecerem 

relações e comparações entre eles e dados hidrológicos conhecidos, podem-se determinar, 

indiretamente, os valores hidrológicos em locais nos quais faltem dados. Christofoletti (1970) 

ressaltou ainda que a análise de aspectos relacionados à drenagem, relevo e geologia pode levar à 

elucidação e compreensão de diversas questões associadas à dinâmica ambiental local. 

Em conformidade com Tonello et al. (2006), para estudos das interações entre os processos, 

do ponto de vista quantitativo, deve-se analisar os seguintes parâmetros: densidade de drenagem, 

coeficiente de compacidade, índice de circularidade e forma da bacia, dentre outros (ALVES; 

CASTRO, 2003; GUERRA; GUERRA, 2003; POLITANO; PISSARRA, 2003). Esses parâmetros 

podem revelar indicadores físicos específicos para determinado local, de forma a qualificarem as 

alterações ambientais (ALVES; CASTRO, 2003). 

Assim sendo, a morfometria da bacia hidrográfica é uma importante ferramenta de 

diagnóstico da suscetibilidade à degradação ambiental através da descrição de parâmetros 

morfológicos (PISSARRA et al., 2004). Os resultados norteiam o planejamento, o manejo e a 

implementação de medidas mitigadoras para conservação dos recursos naturais (SANTOS; 

SOBREIRA, 2008). 

Nas últimas décadas, observa-se uma evolução extraordinária no campo de análise do 

ambiente utilizando informações obtidas de sensores remotos e sistemas de informação geográfica 

(GARCIA, 1982; NOVO, 1989) e, um grande número de pesquisadores utiliza interpretações de 

imagens para fins de análise morfométrica em microbacias hidrográficas. Neste sentido, o presente 

trabalho teve por objetivo analisar as características morfométricas da microbacia hidrográfica do 

córrego da cachoeirinha, através de resultados obtidos pelo Sistema de Informação Geográfico 

(SIG).   



3 
XIX Simpósio de Recursos Hídricos 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Descrição da área 

A microbacia hidrográfica esta localizada no município de Lençóis Paulista, Centro-Oeste do 

Estado de São Paulo e está inserida entre as seguintes coordenadas UTM: 7.492.000 e 7.500.000 N 

e 726.000 e 730.000 E, encontrando-se a uma altitude de 520 a 650 m, acima do nível do mar. 

Ocupa uma área de 15,57 km², sendo integrante da 13º e 17º Unidade de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos do Estado de São Paulo (UGRH – 13 e 17), bacia hidrográfica do Tietê/Jacaré 

(UGRH – 13) e bacia hidrográfica do Médio Paranapanema (UGRH – 17). 

O clima da região é classificado como mesotérmico ou tropical de altitude, no domínio de 

clima Cwa, da classificação de Köeppen, caracterizado por ser quente com inverno seco, sendo a 

chuva do mês mais seco inferior a 30mm e com precipitação média anual de 1500mm. A 

temperatura média anual é de aproximadamente 21ºC, sendo a média de inverno igual a 18,6ºC, 

com frio mais intenso nos meses de junho e julho, e a média no verão é igual a 23,3ºC, sendo o mês 

de janeiro o mais quente. 

Lençóis Paulista, dentro do contexto Geomorfológico, está localizada sobre o Planalto 

Ocidental, também conhecido de Planalto da Bacia do Paraná ou Planalto Meridional, sendo essa a 

província geomorfológica mais extensa do Estado de São Paulo (ASCANA, 2008). O principal tipo 

de solo na microbacia é classificado como sendo do tipo Latossolo vermelho-amarelo. Os latossolos 

são de coloração vermelha escura a amarela, profundos, possuem aspecto maciço poroso, mas são 

altamente friáveis quando úmidos, com textura variável, muito intemperizados, com pequena 

reserva de nutrientes e baixa capacidade de troca catiônica e bem drenados e bem permeáveis 

(SOUSA; LOBATO, 2011). 

A vegetação natural que encobria a região onde está inserida a microbacia é caracterizada por 

vegetação latifoliada e mesófila, enquadrando-se segundo a divisão fitogeográfica de Rizzini 

(1963), no Complexo do Brasil Central, na Sub-Província do Planalto Central como floresta 

estacional mesófila semidecídua e, segundo Veloso et al. (1991), como floresta estacional 

semidecidual transição para o cerrado. Hoje a maior parte da microbacia encontra-se antropizada, 

principalmente pela ocupação da área para urbanização.  

Caracterização morfométrica da microbacia do córrego da Cachoeirinha 

Para a delimitação da microbacia hidrográfica e das tomadas de cotas foi utilizado como 

material básico a carta topográfica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 1973, na 
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escala 1:50.000, com equidistância vertical entre as curvas de nível de 20 metros. Também foram 

utilizadas imagens de satélite fornecidas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, sendo do 

satélite TM-Landsat 5, na escala 1:50.000, coloridas, bandas 3/4/5, processadas no programa de 

sistema de informação geográfica ArcGIS. 

A ordem da microbacia foi obtida segundo o sistema de Strahler (1957), que modificou o 

sistema de classificação de rios de Horton (1945), introduzindo o conceito de segmento de rio. A 

junção de dois tributários de primeira ordem (w1) origina um segmento de segunda ordem (w2) e a 

união destes um segmento de terceira ordem (w3) e assim, sucessivamente. A junção de dois canais 

de ordens diferentes permanecerá na mesma ordem (MOREIRA; RODRIGUES, 2010). 

Parâmetros dimensionais e de forma 

Os parâmetros dimensionais, como maior comprimento da microbacia, comprimento total da 

rede que acompanha as sinuosidades do rio principal e de seus tributários, comprimento do canal 

principal e perímetro da microbacia que corresponde ao comprimento da linha do divisor de águas 

que circunda a bacia, foram medidos através do curvímetro da marca OREGON SCIENTIFIC.  

Através do planímetro digital da marca PLACON KP – 80 N foi medida a área da microbacia 

corresponde à área circunscrita pela linha do divisor de águas que delimita a bacia. Tanto a área 

como o perímetro da microbacia hidrográfica também foram medidos pelo sistema de informação 

geográfica ArcGIS. 

A forma da microbacia é determinada por índices que se relacionam com formas geométricas 

conhecidas, como o fator de forma, coeficiente de compacidade e índice de circularidade. O fator de 

forma da microbacia foi obtido pela razão entre a área e o comprimento da microbacia, segundo 

Horton (1945). O Índice de Circularidade, também denominado por alguns autores como Índice de 

Forma, representa a relação existente entre o perímetro e a área da bacia. Esse parâmetro influencia 

a determinação do débito (vazão) e a intensidade de escoamento (CHRISTOFOLETTI, 1970).  

Padrão da rede de drenagem e relevo  

A composição da rede de drenagem refere-se ao número e comprimento de rios nas diferentes 

ordens de ramificação de uma bacia (HORTON, 1945). Os números de segmentos de rios foram 

contados em cada ordem de ramificação. O padrão da rede de drenagem da microbacia foi analisado 

segundo suas características quantitativas como freqüência de rios, densidade de drenagem,  

densidade hidrográfica, extensão do percurso superficial, gradiente de canais (HORTON, 1945). 

O relevo foi estudado analiticamente através dos parâmetros de declividade média da 

microbacia (Tabela 1).  
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Tabela 1 – Classes de declividade e tipo de relevo. 

 

Fonte: EMBRAPA (1999) – Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. 

 

A altitude média da microbacia foi obtida através da média aritmética entre os valores de 

maior altitude observada na cabeceira e a menor altitude na foz ou desembocadura. A amplitude 

altimétrica é a diferença entre a maior e a menor altitude da microbacia e expressa em metros.  

 

RESULTADOS 

Análise das características dimensionais da rede de drenagem  

A microbacia apresenta uma área de 15,57 Km², com perímetro total de 17,90 km. O córrego 

da cachoeirinha apresenta fluxo de água na direção Sul-Norte da microbacia, com o comprimento 

do canal principal de 8,16 Km. Já o comprimento total da rede de drenagem da microbacia é de 8,44 

Km. 

Análise das características morfométricas do córrego da cachoeirinha 

As características da rede drenagem da microbacia mostram que a densidade de drenagem é 

de 0,54 km/km² e a densidade hidrográfica de 0,13 canais/km², ou seja, aproximadamente 1/10 de 

canal para cada km² da área da microbacia. Além disso, a microbacia é classificada como de 2a 

Ordem. 

Segundo Villela e Mattos (1975), esse índice pode variar de 0,5 km/km² em bacias com 

drenagem pobre a 3,5 km/km2 ou mais, nas bacias excepcionalmente bem drenadas, indicando, 

portanto, que a microbacia em estudo apresenta baixa drenagem. Valores baixos de densidade de 

drenagem estão geralmente associados a regiões de rochas permeáveis e de regime pluviométrico 

caracterizado por chuvas de baixa intensidade ou pouca concentração da precipitação (TONELLO 

et al., 2006).  
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Coeficiente de Compacidade, Fator de Forma e Índice de Circularidade do córrego da 

cachoeirinha 

A forma da microbacia é determinada por índices que se relacionam com formas geométricas 

conhecidas, como o fator de forma (F), coeficiente de compacidade (Kc) e índice de circularidade 

(Ic). Villela e Mattos (1975), afirmam que a forma superficial de uma microbacia hidrográfica é 

importante na determinação do tempo de concentração, ou seja, o tempo necessário para que toda a 

bacia contribua para a saída da água após uma precipitação. Para os mesmos autores, quanto maior 

o tempo de concentração, menor a vazão máxima de enchente, se mantidas constantes as outras 

características. 

O coeficiente de compacidade da microbacia foi de 1,27 e o fator de forma foi considerado 

baixo, 0,23. De acordo com Villela e Mattos (1975), quanto maior o coeficiente de compacidade, 

mais irregular é a microbacia e quanto mais baixo o fator de forma, menos sujeita a enchentes ela 

está.  Por meio deste resultado pode-se afirmar que a microbacia, considerando a rede de drenagem 

do córrego da cachoeirinha, em condições normais de precipitação, ou seja, excluindo-se eventos de 

intensidades anormais, é pouco susceptível a enchentes e possui forma alongada. Tal fato pode, 

ainda, ser comprovado pelo índice de circularidade, cujo valor é de 0,61. O menor valor possível a 

ser encontrado é 1,0, o que corresponderia a uma bacia circular (GANDOLFI, 1971, citado por 

SILVA et al., 2006).  

Características do relevo da microbacia do córrego da cachoeirinha 

A extensão do percurso superficial foi de 922,39 m e gradiente de canais foi de 8,72%. A 

microbacia possui pequena variação de altitude, mínima de 520 m e máxima de 650 m, 

apresentando uma altitude média de 580 m e uma amplitude de 130 m, considerada baixa 

comparada a outros estudos (MOREIA; RODRIGUES, 2010; SANTOS; SOBREIRA, 2008; 

MILANI; CANALI, 2000). A análise da altitude torna-se relevante na análise de diferentes 

elementos climáticos e de diferentes áreas de acumulação e erosão. Equivalente importância tem a 

amplitude na determinação das formas do relevo. Trentin e Robaina (2005) comentam que o mapa 

hipsométrico tem fundamental importância na análise da energia do relevo, indicando condições 

mais propícias à dissecação para as áreas de maior altitude e de acumulação para as áreas de menor 

altitude (Figura 1).  
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A declividade média da microbacia é de 6,23%, considerada baixa. Isso pode ser atribuído à 

classe de declividade da microbacia, que é considerada suave ondulado (EMBRAPA, 1999), onde a 

erosão hídrica não oferece problema.  

A declividade média de uma microbacia hidrográfica é muito importante no planejamento, 

tanto para o cumprimento da legislação quanto para garantir a eficiência das intervenções do 

homem no meio, e possui importante papel na distribuição da água entre o escoamento superficial e 

subterrâneo, dentre outros processos (TONELLO et al., 2006). A compreensão da declividade é 

extremante relevante no estudo de uma microbacia hidrográfica, pois a ausência de cobertura 

vegetal, o tipo de solo e a intensidade das chuvas, dentre outros aspectos, associados a uma maior 

declividade, conduzirá a uma maior velocidade de escoamento, menor quantidade de água 

armazenada no solo (TONELLO et al., 2006) e resultará em enchentes mais pronunciadas, 

sujeitando a microbacia à degradação (SILVA et al. 2006).  

A magnitude dos picos de enchentes ou a menor oportunidade de infiltração e suscetibilidade 

à erosão dos solos dependem da rapidez com que ocorre o escoamento superficial, que está 

fortemente relacionado com o relevo (VILLELA; MATTOS, 1975).  

 
Figura 1. Mapa hipsométrico da microbacia do córrego Cachoeirinha, Lençóis Paulista, 
SP. 
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Os índices e padrões morfométricos analisados, possibilitou compreender melhor a dinâmica 

do escoamento das águas superficiais, entretanto é necessária uma avaliação ambiental mais 

profunda, a fim de obter melhores resultados com relação à degradação da área, planos de manejo e 

conservação. 

 

CONCLUSÃO 

A forma alongada, pequena amplitude altimétrica e baixa declividade indicam que a 

microbacia apresenta escoamento superficial de baixa intensidade, e, consequentemente, baixa 

tendência a erosão. A microbacia tem características morfológicas que são favoráveis à conservação 

dos recursos naturais, e com o manejo adequado é possível aumentar a produção de água. 

Mesmo a morfometria auxiliando no entendimento do comportamento hidrológico da 

microbacia, são necessários estudos que possam mensurar o impacto ambiental causado pelo 

homem, para um melhor manejo e conservação da área. 
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