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Resumo - A análise das características morfométricas de uma bacia hidrográfica é de extrema 
importância para avaliação da dinâmica de escoamento e da suscetibilidade à ocorrência de 
inundações. Entretanto, outros fatores devem ser verificados como o uso e ocupação do solo, 

sobretudo quanto à evolução do processo de urbanização. Este trabalho tem por objetivo realizar a 
caracterização morfométrica e a avaliação do uso e ocupação do solo da sub-bacia hidrográfica do rio 

Piabanha, inserida na região alta e média do rio Piabanha, situada no município de Petrópolis/RJ, e 
seus reflexos quanto suscetibilidade e risco de enchentes. A delimitação da sub-bacia e o 
processamento dos dados para definição das características morfométricas foram realizados em 

ambiente SIG, com auxílio do software ArcGIS 10.1/ArcMap®. Também foram acessados os dados 
relacionados à vulnerabilidade de inundação, disponibilizados pela ANA, e os dados de uso e 

ocupação do solo fornecidos pelo MapBiomas. Em uma primeira análise baseada na morfometria, 
concluiu-se que a sub-bacia do rio Piabanha não é suscetível a grandes enchentes. Em contrapartida, 
ao considerar os dados da ANA, pode ser constatado que a sub-bacia apresenta um risco médio para 

ocorrência de inundações. Tal fato pode ser predominantemente associado à presença de áreas 
urbanas consolidadas junto às margens do rio Piabanha, provocando o aumento da impermeabilização 

dos solos e dos escoamentos superficiais, favorecendo, dessa forma, a ocorrência e o agravamento de 
cheias.  

 

Palavras-Chave – Morfometria de bacias hidrográficas, uso e ocupação do solo, aumento de 
inundações. 

 

Abstract – The analysis of the morphometric characteristics of a hydrographic basin is extremely 
important for evaluating the flow dynamics and the susceptibility to the occurrence of floods. 

However, other factors must be verified, such as land use and occupation, especially regarding the 
evolution of the urbanization process. This work aims to carry out the morphometric characterization 

and the evaluation of land use and occupation of the Piabanha river sub-basin, located in the upper 
and middle region of the Piabanha river, in the municipality of Petrópolis/RJ, and its effects on 
susceptibility and risk of flooding. The delimitation of the sub-basin and data processing to define the 
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morphometric characteristics were carried out in a GIS environment, with the aid of ArcGIS 
10.1/ArcMap® software. Data related to flood vulnerability, made available by ANA, and land use 
and occupation data provided by MapBiomas were also accessed. In a first morphometric analysis, it 

is concluded that the Piabanha River sub-basin is not susceptible to large floods. However, when 
considering the ANA data, it appears that the sub-basin presents an average risk for the occurrence 

of floods. This fact can be predominantly associated with the presence of consolidated urban areas 
along the banks of the Piabanha River, causing an increase in soil sealing and surface runoff, thus 
favoring the occurrence and aggravation of floods. 

 

Keywords – Watershed morphometry, land use and occupation, increase of floods. 

 

INTRODUÇÃO 

Instituída pela Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997), a Política Nacional de Recursos Hídricos define 

a bacia hidrográfica como unidade territorial de planejamento e gestão das águas.  Sob essa ótica, a 
bacia pode ser analisada por meio de uma abordagem sistêmica, já que contempla um conjunto de 

subsistemas, cujas interações resultam na organização do sistema como um todo, de maneira 
integrada (LIMA; NERY, 2017). 

No que tange o seu comportamento hidrológico, a caracterização da dinâmica ambiental de uma 

bacia hidrográfica envolve a análise dos aspectos geomorfológicos (forma, relevo, área, geologia, 
rede de drenagem, solo, entre outros) e do tipo de cobertura vegetal (LIMA, 1986 apud MARINHO 

FILHO et al., 2013).  

As características morfométricas de uma bacia indicam as relações entre a rede de drenagem e 
a sua área drenada, refletindo a fisiografia e a dinâmica fluvial da bacia hidrográfica relacionadas à 

manifestação dos processos de formação e degradação de sua superfície (PISSARRA et al., 2010 
apud FARIA et al., 2017). Associadas aos tipos de uso e cobertura do solo, as características físicas 
da bacia desempenham funções essenciais na dinâmica do ciclo hidrológico, sobretudo nos processos 

de infiltração, armazenamento e escoamento superficial. 

As principais razões para o aumento do escoamento superficial são decorrentes de atividades 

antrópicas como desmatamento, urbanização e os efeitos das mudanças climáticas (FOHRER et al., 
2001 apud ERENA; WORKU, 2019). Em áreas impermeabilizadas, a capacidade de armazenamento 
da água no solo é possivelmente reduzida em até 88%; devido a essa baixa capacidade, o volume 

precipitado total não é absorvido em cada parcela de terreno e este volume transfere-se para segmento 
a jusante, gerando efeitos acumulativos (NUNES; BORBA, 2018). 

Trabalhos como de Moreira et al. (2007) e Silva et al. (2013) visam proporcionar maior 
conhecimento técnico e científico sobre as características físicas e morfométricas da bacia 
hidrográfica do rio Piabanha. Dessa forma, se torna possível avaliar a suscetibilidade a enchentes, 

através de projetos como por exemplo, o projeto EIBEX-I Estudos Integrados de Bacias 
Experimentais – Parametrização Hidrológica na Gestão de Recursos Hídricos das Bacias da Região 

Serrana do Rio de Janeiro da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM. 

O objetivo deste trabalho consiste na caracterização morfométrica da sub-bacia hidrográfica do 
rio Piabanha, inserida no município de Petrópolis/RJ, e realizar uma análise das alterações dos tipos 

de uso e ocupação do solo ao longo das últimas décadas, associando a tendência de inundações na 
região de estudo.   
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CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A sub-bacia hidrográfica do rio Piabanha está localizada no alto e médio curso do rio Piabanha. 

Para o presente estudo, adotou-se como seção de controle (exutório) a Estação Fluviométrica Pedro 
do Rio (coordenada de referência: 22°19'55.31"S / 43°7'53.48"O), no município de Petrópolis, Estado 

do Rio de Janeiro.  

A Figura 1 apresenta a poligonal delimitando a bacia de estudo bem como sua hidrografia na 
escala 1:25.000 (fornecida pela SEA e IBGE), além da sua localização na Região Hidrográfica IV – 

Piabanha (RIO DE JANEIRO, 2013).  

 

Figura 1 – Sub-bacia do rio Piabanha, no alto curso do rio Piabanha  

 
Fonte: Autores, 2021.  

 

A RH IV abrange uma área total de 3.460 km², com população aproximada de 550.000 
habitantes, englobando os seguintes municípios: Areal, São José do Vale do Rio Preto, Sapucaia, 
Sumidouro e Teresópolis, inseridos integralmente; e os municípios de Carmo, Paraíba do Sul, Paty 

do Alferes, Petrópolis e Três Rios, inseridos parcialmente (AGEVAP, 2019).  

Esta região é drenada pela bacia do rio Piabanha, corpo hídrico com cerca de 80 km de extensão, 

que possui como principais afluentes os rios Fagundes, Paquequer e Preto. A bacia do Piabanha possui 
20% de sua área coberta por remanescentes da Mata Atlântica, enquanto a sub-bacia do Paquequer 
apresenta um percentual de 46% de florestas em relação à área total. Entretanto, a cobertura vegetal 

da RH IV vem sofrendo uma redução significativa em função da expansão de áreas urbanas e 
agrícolas (AGEVAP, 2019; INEA, 2021). 

A sub-bacia do rio Piabanha possui área de drenagem de 430,6 km² e ocupa 54,4% da área total 
do município de Petrópolis. De acordo com Araújo et al. (2018), a precipitação total anual média na 
região serrana do Rio de Janeiro varia de 2100 mm e 1300 mm.  
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METODOLOGIA 

A delimitação da bacia de estudo e o processamento dos dados para definição das características 

morfométricas foram realizados em ambiente SIG (Sistema de Informação Geográfica), com auxílio 
das ferramentas do software ArcGIS 10.1/ArcMap®.  

Os procedimentos para a delimitação da bacia consistiram na geração do Modelo Digital de 

Elevação (MDE), baseado na definição da seção de controle e a partir das curvas de nível na escala 
1: 25.000 (disponibilizada pela SEA e IBGE), utilizando-se em sequência a extensão ArcHydro.  

As características morfométricas da sub-bacia do rio Piabanha foram obtidas a partir das 
equações e conceitos propostos por Silva (2015). 

Os dados de classificação do uso e ocupação do solo da sub-bacia hidrográfica do rio Piabanha 

foram obtidos a partir do Projeto de Mapeamento Anual do Uso e Cobertura da Terra no Brasil, 
disponível na plataforma online MapBiomas.  

Segundo Neves et al. (2020), o MapBiomas foi concebido em 2015 e tem metodologia rápida 
e de baixo custo para classificação de uso e ocupação de solos. Organizações não governamentais 
(ONGs), empresas tecnológicas e universidades são responsáveis por cada tema específico - como 

Agricultura, Zonas Costeiras e Pastos - e por cada bioma. A metodologia é inteiramente automatizada 
e integrada com Google Earth Engine.  

 

Características Morfométricas 

Fator de Forma  

Tratado como índice de conformação, relaciona a forma da bacia com um retângulo e representa 
a relação entre a área da bacia hidrográfica e o quadrado do seu comprimento axial, dad o por: 

𝐾𝑓 =
𝐴

𝐿𝑎𝑥2                                                                                                                  (1) 

onde: 𝐾𝑓= fator de forma (adimensional); 𝐴= área de drenagem da bacia, em km²; 𝐿𝑎𝑥 = 

comprimento da bacia ou comprimento axial, dado pelo comprimento do curso d’água mais longo da 

bacia (cabeceira até o exutório) mais a distância da nascente ao divisor topográfico, em km. 

Coeficiente de Compacidade  

Relaciona a forma da bacia com um círculo e representa a relação entre o perímetro da bacia e 
a circunferência de um círculo de área igual à da bacia: 

 𝐾𝑐 = 0,28
𝑃𝑒𝑟

√𝐴
                                                                                                          (2) 

onde: 𝐾𝑐= coeficiente de compacidade (adimensional); 𝐴= área de drenagem da bacia, em km²; 

𝑃𝑒𝑟= perímetro da bacia, em km. 

Sinuosidade de um curso d’água  

É um fator controlador da velocidade do escoamento e representa a relação entre o comprimento 

do rio principal e o comprimento do talvegue: 

 𝑆𝑖𝑛 =
𝐿𝑝

𝐿𝑡𝑣𝑔
                                                                                                             (3)               

onde: 𝑆𝑖𝑛= sinuosidade do curso d’água (adimensional); 𝐿 𝑝 comprimento do rio principal, em 

km; 𝐿𝑡𝑣𝑔= comprimento do talvegue, que corresponde à medida em linha reta entre os pontos inicial 

e final do curso d’água principal, em km. 
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Densidade de Drenagem (Dd)  

Indica o grau de desenvolvimento de um sistema de drenagem e representa a relação entre o 
comprimento total dos cursos d’água da bacia hidrográfica e sua área de drenagem: 

 𝐷𝑑 =
𝐿𝐿

𝐴
                                                                                                                   (4)                 

onde: 𝐷𝑑 = densidade de drenagem, em km/km²; 𝐿𝐿 = comprimento total dos cursos d’água 

da bacia, em km; 𝐴= área de drenagem da bacia, em km².    

Declividade do Curso D'água (S) 

A declividade do curso d’água é dada entre dois pontos, e pode ser calculada de duas formas: 
(𝑆1)linha com declividade obtida tomando a diferença total de elevação do leito pela extensão 

horizontal do curso d’água; (𝑆2) linha obtida a partir da consideração do tempo de percurso; é a 

média harmônica ponderada da raiz quadrada das declividades dos diversos trechos retilíneos, 
tomando-se como peso a extensão de cada trecho. 

O primeiro método (𝑆1)é dado por: 

𝑆1 =
∆𝐻

𝐿
                                                                                                                     (5)                                                             

onde: 𝑆1= declividade, em km/km;𝛥𝐻 = desnível entre o ponto inicial e final do rio principal, 

em km; 𝐿 = comprimento do rio principal, em km. 

O segundo método (𝑆2) é dado por: 

𝑆2 = (
𝐿

∑𝑛
𝑖=1  

𝐿𝑖

√𝐷𝑖

)2                                                                                                    (6) 

onde: 𝑆2= declividade, em km/km; 𝐿= comprimento do rio principal, em km; 𝐿𝑖 = comprimento 

de cada trecho do rio principal, em km; 𝐷𝑖= declividade em cada trecho = (𝛥ℎ/𝐿𝑖), em km/km. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base no processamento dos dados físicos da sub-bacia do rio Piabanha no ArcGis, foram 
obtidos os seguintes resultados: área de drenagem de 430,6 km², perímetro de 120,39 km, 
comprimento axial em 38,63 km; e comprimento do rio Piabanha em 38,03 km. A Tabela 1 apresenta 

uma síntese dos parâmetros morfométricos obtidos para a sub-bacia hidrográfica de estudo. 

 

Tabela 1 – Síntese das características morfométricas da sub-bacia hidrográfica do rio Piabanha  

Parâmetro Resultado Observações 

Fator de 

Forma – 𝐾𝑓  
0,29 

(adm) 

Segundo Silva (2015), uma bacia com configuração estreita e 

longa apresenta fator de forma baixo e, portanto, está menos 
sujeita a enchentes, uma vez que se torna menos provável que 

a ocorrência de chuvas intensas cubra simultaneamente toda 
a sua extensão, o que caracteriza a nossa bacia de estudo. Por 
outro lado, em bacias com configuração mais arredondada, o 

fator de forma é mais alto, indicando a maior probabilidade 
de superposição dos escoamentos, o que resulta no aumento 

da probabilidade de ocorrência de enchentes.  
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Coeficiente 
de 

Compacidade 

– 𝐾𝑐  

1,62 

(adm) 

O Coeficiente de Compacidade é também um indicativo de 
maior ou menor tendência para enchentes, tendo como base o 
grau de irregularidade da bacia, independentemente do seu 

tamanho. Um coeficiente mais próximo à unidade, por 
exemplo, corresponde a uma bacia com formato mais circular, 

ou seja, com tendência para concentrar os escoamentos e 
maior probabilidade às grandes enchentes. No presente caso, 
o valor está distante da unidade, caracterizando a sub-bacia 

estudada como não suscetível à enchentes. 

Sinuosidade 
do rio 

principal – 

𝑆𝑖𝑛 

2,2 

(adm) 

Segundo Christofoletti (1980), a sinuosidade de uma bacia 

hidrográfica representa a relação entre o comprimento do rio 
principal e o comprimento do seu talvegue. Este índice é um 
fator controlador da velocidade de escoamento superficial. 

Canais que apresentam índices de sinuosidade superiores ou 
igual a 1,5 são considerados meandrosos, como o que ocorre 

na área de estudo. 

Densidade de 

Drenagem – 
𝐷𝑑  

2,42 
(km/km²) 

De acordo com Villela & Matos (1975), bacias com valores 
de Dd superiores a 3,5 km/km² são consideradas 

excepcionalmente bem drenadas, enquanto valores de Dd 
inferiores a 0,5 km/km² indicam bacia com drenagem pobre. 
Avaliando o resultado obtido, a sub-bacia é classificada com 

de média drenagem. 

Declividade 
de álveo – S1  

0,0174 
(km/km) 

Segundo Ferreira et al. (2007), a distribuição das declividades 
no trecho principal é de grande importância para indicar um 

manejo adequado da bacia hidrográfica, assim como fazer 
indicações sobre processos naturais como autodepuração do 
curso hídrico. Nesse caso, observa-se que a declividade no 

trecho principal possui valores baixos, o que pode se tornar 
fator agravante quando a aspectos referentes à depuração da 

poluição de suas águas. 

Declividade 
de álveo – S2  

0,0029 
(km/km) 

Fonte: Autores, 2021.  

 

Moreira et al. (2007) também realizaram uma análise das características morfométricas da 

sub-bacia em questão, obtendo os seguintes resultados: área de drenagem de 431,0 km²; perímetro de 
112,0 km; comprimento do rio principal de 38,5 km; Fator de Forma de 0,277; e Coeficiente de 

Compacidade de 1,546. Pode ser constatado que os valores obtidos por esses autores estão bem 
próximos dos valores estimados no presente trabalho.  

Sobretudo os resultados obtidos para os parâmetros morfométricos de Fator de Forma e de 

Coeficiente de Compacidade indicam que a sub-bacia do rio Piabanha apresenta baixa probabilidade 
para ocorrência de grandes enchentes. Por outro lado, de acordo com os dados do mapa de 

vulnerabilidade a inundações, disponibilizados pela Agência Nacional de Águas (ANA, 2014), o alto 
curso do rio Piabanha apresenta risco médio para inundações.  

A matriz de vulnerabilidade a inundações proposta pela ANA (2014) foi elaborada a partir do 

cruzamento das informações de frequência e impactos dos eventos de inundação (Figura 2). De 
acordo com a AGEVAP (2020), para o trecho de estudo do rio Piabanha, tanto a frequência quanto o 

impacto das inundações são classificados como médios. A frequência média corresponde a eventos 
de inundações graduais observados no intervalo de cinco a dez anos, enquanto o impacto médio trata 
de danos razoáveis a serviços essenciais, instalações e obras de infraestrutura públicas e residências. 
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Figura 2 – Matriz de vulnerabilidade a inundações 

 

Fonte: ANA, 2014.  

 

Com base na imagem do Google Earth (Figura 3), pode-se associar a ocupação do solo com 
infraestrutura urbana (tonalidades de cor cinza), notadamente mais próximas às margens do rio 

Piabanha (linha de cor azul).  

 

Figura 3 – Trecho do rio Piabanha, na área urbana de Petrópolis- RJ, com vulnerabilidade média a inundação 

 

Fonte: Adaptado do Mapa de Vulnerabilidade – ANA, 2021. 

 

Segundo dados do MapBiomas, a região em estudo é caracterizada por uma crescente 
urbanização. A Figura 4 apresenta o histórico de uso e ocupação do solo da sub-bacia do rio Piabanha, 

entre 1985 e 2019, destacando-se a localização da estação fluviométrica Pedro do Rio (exutório da 
sub-bacia de estudo).  
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Figura 4 – Histórico de evolução do uso e ocupação do solo na sub-bacia do rio Piabanha  

 

Fonte: Adaptado de MapBiomas, 2021. 

 

Cabe destacar que boa parte das áreas florestadas remanescentes se situa nas áreas mais 
montanhosas e próximas aos divisores da bacia dessa região. Muitas se inserem em áreas protegidas 
como Unidades de Conservação (UC) de caráter municipal, entre elas Parque Natural Municipal 

Padre Quinha, Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Moinho Preto e Reserva Particular 
do Patrimônio Natural (RPPN) São Miguel. Há também importantes UC’s estaduais como a Reserva 

Biológica (REBIO) de Araras e federais como a Área de Proteção Ambiental (APA) de Petrópolis e 
Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO). 

Porém, também é possível observar a Figura 4 com o destaque da imagem do ano de 2019, que 

grande parte do percurso do rio na região do alto Piabanha está destacada com a parcela de 
infraestrutura urbana (cor vermelha) e com o passar dos anos podemos verificar o aumento dessa 

parcela em relação a área total, passando de 2,5% a 6,3%, no período de 1985 até 2019 
(MAPBIOMAS, 2021). Essa área não vegetada é representada predominantemente por infraestruturas 
urbanas, com o agravante dessas últimas se concentrarem notadamente nas margens de rios como o 

Piabanha. Caracterizadas como infraestruturas urbanas, essas áreas abrangem basicamente 
construções residenciais ou comerciais, vias públicas e obras de arte especiais (viadutos, pontes, entre 

outros), todas com elevado grau de impermeabilização. 

A transformação de um ambiente vegetado para uma área urbana consolidada afeta diretamente 
a dinâmica hidrológica natural da bacia, com a maior impermeabilização do solo; boa parte da 

precipitação anteriormente infiltrada passa a contribuir para o escoamento superficial, reduzindo o 
tempo de concentração, podendo intensificar a ocorrência de eventos de inundação. Além disso, 
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outros fenômenos também associados a maior ação antrópica como o aumento da erosão e o 
lançamento indevido de resíduos sólidos urbanos contribuem com o assoreamento dos rios, gerando 
a recorrência destes eventos hidrológicos extremos (ROSA; ALMEIDA, 2018). 

 

CONCLUSÕES 

Com base na avaliação da morfometria, especialmente dos valores obtidos para o Fator de 
Forma e Coeficiente de Compacidade, infere-se que a sub-bacia do rio Piabanha não é suscetível a 
grandes enchentes.  

Entretanto, quando a análise considera também outras características que afetam a dinâmica da 
bacia, tais como uso e ocupação do solo da região, e ainda de acordo com as informações de registros 

de vulnerabilidade a inundações disponibilizadas pela ANA, os trechos com urbanização consolidada, 
mais próximos ao rio Piabanha, apresentam risco médio para a ocorrência de inundações.  

Portanto, pode ser inferido que a consolidação dessas áreas urbanas, junto às margens do rio 

Piabanha, é responsável pelo aumento dos riscos de eventos como enchentes, mesmo no caso de uma 
bacia menos propícia a tal risco, considerando seus aspectos fisiográficos naturais.  

A análise e o conhecimento da dinâmica hidrológica de uma bacia hidrográfica, aliado aos 
aspectos antrópicos, torna-se, portanto, fundamental, visto que pode fornecer importantes subsídios 
na definição das ações e nas tomadas de decisão por parte dos gestores públicos e dos respectivos 

comitês/agências de bacia de forma a minimizar eventos de inundação e seus graves reflexos sobre a 
população local. 
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