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RESUMO: O presente artigo propôs uma análise morfométrica da sub-bacia do rio Lajes localizado 

no estado de Sergipe, este abrange parte de três municípios a saber, Frei Paulo, Carira e Nossa 

Senhora Aparecida. O intuito dessa pesquisa é entender como se comporta a dinâmica natural da 

sub-bacia do rio Lajes e assim proporcionar informações para melhor gestão do recurso hídrico. 

Para realizar esta análise utilizamos o método proposto por Antônio Christofolett, ainda foi utilizado 

duas cartas topográficas, a carta Carira e Gracho Cardoso, além do software ARCgis na elaboração 

de mapas temáticos. Como principais resultados foi verificado que a sub-bacia não é susceptível a 

inundações, visto que suas características contribuem para esse fator, podemos destacar a baixa 

Densidade de drenagem, o índice de circularidade baixo, hierarquia fluvial de 4° ordem, bacia 

alongada, coeficiente de manutenção baixo, além das características do clima, geológico-

geomorfológica. 
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1- INTRODUÇÃO 

O Brasil é caracterizado como um país com grande potencial hídrico. Mas, conforme as 

necessidades humanas aumentam, este recurso passa a ser apropriado para atender essas necessidades. 

A água é claramente um bem essencial para a vida humana, mas não tem apenas essa utilidade, os 

rios são barrados para produção de energia elétrica, além de serem espaços de liberação de esgotos. 

Como consequência há interferência no sistema hidrológico o que modificando toda sua dinâmica.   

Diante disso, os estudos das bacias hidrográficas ganham destaque na medida que há 

necessidade de entender a importância dos recursos hídricos e da preservação desses, além de ser 

utilizada como forma de gerenciar esses recursos. Estudar as bacias hidrográficas apresentam 

relevância, pois integram não apenas os cursos drenados, mas também os aspectos humanos. 

O estudo de bacias hidrográficas abrange a análise morfométrica no intuito de entender o 

melhor funcionamento destas, e pela qual será utilizada nessa pesquisa.  A análise das bacias 

hidrográficas se iniciou em 1945 com engenheiro hidráulico Robert E. Horton, a ele “cabe a primazia 

de efetuar a abordagem quantificativa das bacias de drenagem” (Chistofoletti, 1980, p.106). Os 

parâmetros que podem ser utilizados para análise são disponibilizados em quatro, hierarquia dos 

canais fluviais, análise areal, linear e hipsométrica, dos quais disponibilizam dados matemáticos. 

Os estudos morfométrico são importantes para compreender a influência da ação antrópica 

sobre as caracterizações da bacia hidrográfica que é composta por sub-bacia, micro-bacia e mini-

bacia, o que irá contribuir para a compressão dos impactos causados pela sociedade, que mostra como 

o homem transforma o espaço ao seu favor levando a vulnerabilidade ambiental, que pode ser 

explicita nos processos erosivos e de inundações nas áreas urbana. Com o estudo morfométrico é 

possível entender a dinâmica da Bacia Hidrográfica de acordo com os parâmetros utilizados e os 

dados que o pesquisador necessita.  

A análise morfométrica apresentada nesse estudo foi aplicada na sub-bacia do Rio Lages, na 

qual faz parte da bacia hidrografica do Rio Sergipe, ela está localizada no estado de Sergipe em parte 

de três municípios, a saber: Carira, Frei Paulo e Nossa Senhora Aparecida.  Das características gerais 

da área de estudo, pode – se destacar inicialmente o clima semi-árido, depressão sertaneja, o uso do 

solo para cultivo do milho, predominância de canais intermitentes e de drenagem dendrítica.    

 

Figura 01: hidrografia da sub-bacia do rio Lajes. 

2- MATERIAIS E MÉTODO  
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Para a elaboração desse trabalho utilizamos o método de análise proposto por Antônio 

Chistofoletti, desde a hierarquia fluvial, área da bacia, comprimeto do rio principal, forma da bacia 

(utilizando o Índice de circularidade), densidade de drenagem, ao coeficiente de manutenção, através 

das fórmulas propostas e que serão identificadas ao longo do trabalho. A aplicação dessas técnicas 

tem como o intuito de entender como a bacia hidrografica se comporta e que possa contribuir para 

uma melhor gestão a cerca dos recursos hídricos.   

Para realização dessa pesquisa utilizamos duas cartas topográficas no intuito de delimitar a sub-

bacia do rio Lajes e a fim de gerar os resultados da análise morfométrica, como auxílio utilizamos 

também o softwere ARCgis na elaboração dos mapas temáticos. As cartas correspondem à carta 

Carira (1989, FOLHA SC. 24-Z-A-III / MI-1665) com escala 1:100.000, feita em convênio entre a 

SUDENE e a DSG. A situação da carta se encontra ao extremo oeste de Sergipe, em uma 

equidistância das curvas de nível de 40 metros. E a carta Gracho Cardoso (1971/72, FOLHA SC. 24-

Z-B-I) com escala de 1:100.000, feita em contrato entre a SUDENE e Serviços Aerofotogramétricos 

Cruzeiro do Sul S. A. A situação da carta por sua vez se encontra no Norte do estado de Sergipe, com 

equidistância das curvas de nível de 40 metros. 

3- RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 - Área da bacia e perímetro 

A área da bacia corresponde toda a área drenada por canais fluviais inclusa nos divisores de água. A 

sub-bacia do rio Lajes possuí uma área de 224 km² e o perímetro que corresponde a extensão em linha 

dos limites da bacia se apresenta em 95, 9 km. O cálculo para obtenção dos resultados foi através da 

utilização de uma linha para medir o perímetro, essa metodologia é utilizada quando a escala é 

conhecida. E para o cálculo da área foi utilizado a técnica do polímetro de pontos no papel 

melimetrado.    

3.2 - Hierarquia fluvial  

A sub- bacia em estudo possui uma ramificação de 4° ordem. Essa informação propõe que tem 

tendência a ser uma área bem drenada, quanto maior a ordem mais assume essa característica. De 

acordo com Arthur Strahler 1952, os canais de primeira ordem correspondem aqueles que não 

recebem tributários, os de segunda ordem sujem na confluência de dois canais de primeira ondem, os 

de terceira ordem sujem na confluência de dois canais de segunda ordem e os de quarta ordem surgem 

da confluência de dois canais de terceira ordem.  

3.3 - Comprimento do rio principal  

O comprimento do rio principal da sub-bacia em estudo corresponde a 21, 3 km. Segundo Tucci 

(2003 apud Machado e Torres, 2012) o rio principal se estabelece como aquele que drena a maior 

área no interior da bacia, assim todos os tributários contribuiriam para rio principal.  

3.4 - Densidade de drenagem  

Segundo Christofoletti 1980, a Densidade de drenagem (Dd) se relaciona ao comprimento total 

dos canais de escoamento com a área da bacia hidrográfica. Ao fazer a análise da densidade de uma 

bacia será possível conhecer o potencial que a mesma tem a cerca do escoamento superficial da água 

isso proporciona ao conhecimento da intensidade dos processos erosivos na modelagem dos canais.  

Para o cálculo de densidade de drenagem utilizamos o método de interpretação citado por Silva, 

Schulz e Camargo (2003), na consideração de todos os canais existentes sejam eles permanentes, 

intermitentes e efêmeros. Em nosso resultado a Densidade de drenagem corresponde a 6,64 km, ou 



 

 
Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 

 

 

 

4 

XIII Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 

seja, de acordo com os autores condiz a uma baixa Densidade de drenagem, isso revela um indicador 

de um escoamento superficial mais rápido, por isso uma menor possibilidade de enchentes. 

3.5 - Forma da bacia  

O indicador da forma da bacia é importante para identificar o tempo de concentração da água 

desde a precipitação a sua saída na foz. O formato da bacia influencia como fator para ocorrência de 

enchentes, na medida em que se houver uma mesma intensidade de chuva e de tempo em bacias 

diferenciadas sendo elas arredondadas, alongadas e intermediárias, consequentemente terão variações 

diversas no tempo de escoamento. Para indicar o quanto a bacia é arredonda ou alongada utiliza-se o 

cálculo do Índice de Circularidade, em nossa área de estudo resultou em um índice de 0,3.  

4- CONCLUSÃO  

A sub-bacia do rio Lajes é um importante contribuinte para o rio Sergipe. Mediante a nossa 

pesquisa a sub-bacia se mostrou não propícia à inundação tanto através dos índices quanto nas 

análises de campo. A hierarquia fluvial, Densidade de drenagem, forma da bacia e coeficiente de 

manutenção foram essenciais para identificar essa característica. É importante salientar que as 

características físicas, (clima, geologia, geomorfologia) da sub-bacia também são importantes 

contribuintes.   

Observou-se principalmente em aula de campo que há o mau uso do solo da sub-bacia do rio 

Lajes, na medida em que as áreas que compõe esta se mostram degradadas tanto pela pastagem quanto 

pelo cultivo pincipalmente do milho, isso possibilita que os fenômenos naturais, principalmente de 

erosão, da bacia se intensifiquem pela ação humana.    

5 - AGRADECIMENTOS ao orientador do Grupo de Estudo Água Sociedade e Espaço (GEASE), 

Daniel Almeida da Silva, aos integrantes do GEASE, em especial ao discente Vinícius de Almeida 
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