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RESUMO – A Bacia Hidrográfica do Rio Itacaiunas (BHRI), localizada na região sudeste paraense, 

nesta bacia ocorre elevada exploração dos recursos ambientais. Este artigo tem como objetivo analisar 

a BHRI, por meio de aplicação de metodologia de revisão bibliográfica, elaboração cartográfica, 

visando a subsidiar análise da rede de drenagem e correlacionar com a geomorfologia da bacia, com 

intuito de entender o comportamento hidrológico. O embasamento teórico realizou-se a partir da 

discussão sobre a bacia hidrográfica como recorte espacial a ser estudada. A pesquisa abrange 

apuração de informações extraídas de dados espaciais, fornecidos por empresas públicas. Os 

resultados da pesquisa apresentam dados importantes sobre a BHRI, pois a bacia possui área de 

41.732 m2, no qual o rio Itacaiunas de 5 ª ordem, sendo abastecido por 39 afluentes, dos quais, os 

principais são de 4ª ordem: rio Parauapebas, rio Vermelho, rio Sororó e rio Tapirapé. Dessa forma, 

foram calculados os índices morfométricos para melhor entendimento do sistema de drenagem. Com 

relação a geomorfologia foram identificadas 7 unidades: Planície Fluvial, Terraço, Tabuleiro 

Paraense, Depressão do Médio Xingu, Depressão do Médio e Alto Araguaia, Planalto Residual do 

Sul do Pará e tendo a Serra dos Carajás como a unidade mais expressiva em altitude. Neste contexto, 

os dados gerados no atual estudo podem servir de subsídios para futuros estudos deste recorte 

espacial. 
 
ABSTRACT– The Itacaiunas River Hydrographic Basin (BHRI), located in the southeast region of 

Pará, in this basin there is high exploitation of environmental resources. This article aims to analyze 

the BHRI, through the application of a bibliographic review methodology, cartographic elaboration, 

aiming to subsidize the analysis of the drainage network and correlate with the geomorphology of the 

basin, in order to understand the hydrological behavior. The theoretical basis was based on the 

discussion about the hydrographic basin as a spatial area to be studied. The research covers the 

verification of information extracted from spatial data, provided by public companies. The research 

results present important data on the BHRI, since the basin has an area of 41,732 m2, in which the 

Itacaiunas river is of 5th order, being supplied by 39 tributaries, of which the main ones are of the 4th 

order: Parauapebas river, Vermelho, Sororó River and Tapirapé River. Thus, the morphometric 

indices were calculated for a better understanding of the drainage system. Regarding geomorphology, 

7 units were identified: Fluvial Plain, Terraço, Tabuleiro Paraense, Depression of the Middle Xingu, 

Depression of the Middle and Upper Araguaia, Residual Plateau of the South of Pará and having the 

Serra dos Carajás as the most expressive unit in altitude. In this context, the data generated in the 

current study can serve as subsidies for future studies of this spatial area. 

 

Palavras-Chave – Recursos hídricos; Altimetria; Morfometria.  
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1 INTRODUÇÃO 

As bacias hidrográficas que são ocupadas por pessoas necessitam, sobretudo, de um Sistema de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos. Para Silva (2021) Bacia Hidrográfica do Rio Itacaiunas (BHRI) 

necessidade de estudos como este, o qual proporciona avanços na análise dos recursos hídricos.  

Conforme Silva (2021); Carvalho e Silva (2017) os dados de bacias hidrográficas são 

necessários para o reconhecimento da tipologia da área a ser estudada, com intuito de agregar 

informações de suas características. Sendo assim, os estudos em ambiente computacional (SIG) 

ampliam a obtenção de dados que atualmente são realizados de forma rápida e com maior nível de 

detalhe e precisão.  

Além do mais, Paiva e Paiva (2001) afirmam que a morfometria e rede de drenagem de bacia 

hidrográfica constituem um importante procedimento em estudos hidrológicos e têm como intuito o 

esclarecimento de fatores sobre o entendimento de problemas ambientais locais e regionais. A 

respeito da geomorfologia, Santos (2004) analisar o terreno permite descrevê-lo quanto às suas 

fragilidades e suas potencialidades naturais, bem como quanto aos impactos das atividades humanas 

sobre cada unidade. 

Dessa forma, objetiva-se estabelecer base teórico-metodológica que possibilite compreender a 

dinâmica hídrica e morfométrica da Bacia Hidrográfica do Rio Itacaiunas (BHRI), localizada na 

Amazônia Oriental Brasileira. 

Estudos da BHRI, Silva (2021); Silva Júnior (2017); Cruz (2010) atestam que o curso principal 

da BHRI tem suas principais nascentes na serra da Seringa, dentro do município de Água Azul do 

Norte, estado do Pará, e tem grande importância na formação econômica da região sudeste paraense. 

A mesma, sofre, com a intensa ocupação de atividades antrópicas próximo das nascentes, e o rio 

Itacaiunas sofre também com o crescimento urbano da cidade de Marabá, onde está situada sua foz, 

que deságua na margem esquerda do rio Tocantins. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS  

2.1 Caracterização da área de estudo  

A Bacia Hidrográfica do Rio Itacaiunas (BHRI) é georreferenciada pelo polígono envolvente, 

conforme as coordenadas geográficas longitude 52° W, latitude 5° S / longitude 48° W, latitude 8° S, 

e Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (Datum: SIRGAS-2000) Fuso 22 Sul. Esta 

bacia compõe 18 municípios do sudeste paraense, como exemplificado na figura 1.  
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Figura 1 – Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Itacaiunas (BHRI), na região sudeste paraense 

 

Para Rocha et al. (2015); Cruz (2010) a área BHRI, representa cerca de 31,11% da região 

hidrográfica estadual Tocantins-Araguaia (129.102,79 km2) e 3,21% da área do estado do Pará. Silva 

(2021) a vazão caudal média de 600 m3/s.  

A BHRI apresenta uma área de drenagem com cerca de 41.732 km² e perímetro de 1.782 km, 

nos limites de sua área de abrangência encontram-se nos seguintes municípios: Marabá, Curionópolis, 

Eldorado dos Carajás, Parauapebas, São Geraldo do Araguaia, Canaã dos Carajás, Piçarra, Água Azul 

do Norte, Xinguara, Sapucaia, Ourilândia do Norte, Novo Repartimento, Tucumã, São Félix do 

Xingu, Itipiranga, São Domingos do Araguaia, Brejo Grande do Araguaia e Bannach. 

 

2.2 Organização metodológica  

Para elaboração deste trabalho foi necessário o levantamento bibliográfico, além dos dados 

espaciais dos aspectos físicos da área de estudo, tais como: (a) obtenção dos dados vetoriais de limites 

da bacia, municípios, estados e rede de drenagem na escala de detalhamento de 1:250.000, no formato 

shapefile da ANA (2014); IBGE (2019); (b) obtenção dos dados matriciais de imagem do Modelo 

Digital de Elevação-MDE, disponibilizado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos, USGS 

(2014). Os instrumentos desta pesquisa utilizam-se do ambiente de Sistema de Informação 

Geográfica-SIG, para auxiliar no processo de aplicação dos estudos sobre recursos hídricos. 
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A rede fluvial da BHRI foi classificada segundo a hierarquia de Strahler (1952) onde os canais 

sem tributários são classificados como de primeira ordem, desse modo os canais de segunda ordem 

são aqueles que se originam do encontro de dois de primeira ordem, e os canais de terceira ordem 

originam-se da confluência de dois de segunda ordem, podendo receber afluentes de segunda e 

primeira ordens, e assim por diante. 

Os aspectos da hidrologia em bacia hidrográfica em questão têm como meta identificar vários 

elementos e, dentre eles, os potenciais hídricos da rede de drenagem e dando subsídios para a 

interpretação dos dados com intuito de chegar ao real entendimento das condições 

fluviomorfológicas. A respeito das unidades geomorfológicas na área da bacia, foi seguido como 

referência o manual técnico de Geomorfologia do IBGE (2009) para identificação e denominação das 

unidades, de acordo com o mapa geomorfológicos do Pará IBGE (2008) e com os padrões de tipo de 

relevo de Ross (1992), com a base hipsométrica, gerado pela Missão Topográfica de Radar 

Embarcado-SRTM, desse recorte espacial. 

O método utilizado para elaboração dos dados digitais, consistiu na utilização do software Qgis 

3.22, para tratamento e elaboração dos mapas: (1) Dissolver a BHRI, reprojetar, recortar e classificar, 

municípios, estados e drenagem (shp.). (2) Combinar em mosaico as 8 (oito) imagens 

interferométricas da SRTM, resolução de 30m, 1 Arc-Second Glogal, recortar e classificar as 

elevações por cores, procedimento detalhado na figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Fluxograma da metodologia 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1 Análise do sistema de drenagem da BHRI 

 

Conforme os dados cartográficos apresentados, o canal principal tem uma extensão de 479,90 

km, abastecido por 39 afluentes, apresentando grande variedade de canais dentro da bacia, percebe-

se então que o estudo da rede de drenagem é muito importante para a análise do comportamento 

hidrológico desta área, fundamental para o estudo da morfometria. Exemplificado na figura 3. 

 

 

Figura 3 – Rede de Drenagem e ordenamento dos canais dos BHRI 

 

Verificou-se que a BHRI possui padrão de drenagem que varia de dendrítica a radial, sendo 

encontrados, principalmente a partir da modificação da drenagem em dendrítica, uns de aspecto 

arredondado conforme os critérios de Christofoletti (1980). Durante a análise da hierarquia da bacia, 

verificou-se o sistema de drenagem da BHRI possui canais de até quinta ordem, o que demostra que 

a bacia possui um sistema de drenagem de grande ramificação. Levando em consideração o 

ordenamento dos canais e não o tamanho de área, percebe-se que os principais afluentes do rio 

Itacaiunas são os de quarta ordem: rio Parauapebas, rio Vermelho, rio Sororó e rio Tapirapé.  
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3.2 Análise da geomorfologia da BHRI 

 

A figura 4 consta a geomorfologia da BHRI, utilizados para reforçar as informações e 

correlacionar com os dados de drenagem, tendo como base na elevação do terreno e as unidades 

geomorfológicas. 

 

 

Figura 4 – Geomorfologia da BHRI 

 

Considerando a BHRI, foram identificadas sete unidades geomorfológicas, denominadas 

Planície Fluvial (80-100m), Terraço (100-150m), Tabuleiro Paraense (150-200m), Depressão do 

Médio Xingu (200-250m), Depressão do Médio e Baixo Araguaia (250-300m), Planalto Residual do 

Sul do Pará (300-350m) e Serra dos Carajás (350-889m). 

A topografia que apresenta as maiores altitudes da região sudeste paraense, tem destaque 

através das serras dos Carajás, Sereno, Buritirama, Cinzento e Misteriosa. Vale ressaltar que as serras 

dos Carajás, Cinzento e Buritirana estão localizadas nas áreas de conservação, a saber, a Floresta 

Nacional do Tapirapé-Aquiri, a Reserva Biológica do Tapirapé e o recém-criado Parque Nacional dos 

Campos Ferruginosos. Destaca-se também que em toda esta região há aproximadamente 2.300 

cavernas. 
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A tabela 1 consta as informações extraídas dos dados espaciais do sistema de drenagem e 

altimetria da BHRI.   

Tabela 1 – Caracterização fluviomorfológica da BHRI 

Características Geométricas 

Variável Símbolo Unid. Fórmula Resultados 

Área da Bacia A Km2 - 41.732,00 

Perímetro da bacia P Km - 1.782,13 

Índice de circularidade Ic  Ic= 12,57 x A/P2 0,29 

Fator de forma Kf  Kf = A / Ev 0,63 

Coeficiente de 

compacidade 

Kc  Kc = 0,28 x P / √A 0,64 

Características de Relevo 

Amplitude altimétrica 

máxima da bacia 

Hm m Hm = Hmax - Hmin 809 

Relação de relevo Rr m Rr = Hm / Lb 3.16 

Índice de rugosidade Ir  Ir = Hm x Dd 130,04 

Índice de sinuosidade  Is % Is = 100 (L – Ev) / 

L2 

86.70 

Características de Rede de Drenagem 

Comprimento total dos 

canais 

Lt Km - 6.639,70 

Comprimento do canal 

principal 

L Km - 479,90 

Comprimento vetorial 

do canal principal 

Ev Km - 255,97 

Densidade de 

drenagem  

Dd Km/Km2 Dd = Lt / A 0,16 

Densidade hidrológica Dr Canais/Km2 Dr= N/A 7,67 

Coeficiente de 

manutenção 

Cm m2 Cm = (1 / Dd) x 

1000 

6.250 

Fonte: Autor (2022) 

Com apuração dos dados da caracterização fluviomorfológica da tabela 1: área da bacia de 

41.732,00 km2, perímetros de 1.782,13 km. 

Nesse caso, o índice de circularidade obtido foi de 0,29, indicando um valor baixo para 

circularidade, conforme Christofoletti (1980) os valores de circularidade são abaixo de 1 (um); com 

valores próximos de 1 (um) se tende à forma circular. Desse modo, essas dimensões da BHRI têm 

forma parcialmente circular, segundo os índices de Silva (2021) esclarece que as bacias caracterizadas 

por forma alongada são pouco susceptíveis a enchentes e inundações em condições normais de 

precipitação.  

O fator de forma (F) corresponde à razão entre a área da bacia e o quadrado de seu comprimento 

axial, chegando ao valor de 0,63; nota-se que esses são índices importantes para compreensão do 

comportamento hidrológico da bacia, conforme Silva (2021) esses valores próximos de entre 0,50-

0,75 indicam tendência mediana de enchentes e inundações. 
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Por conseguinte, definem o coeficiente de compacidade (Kc), sendo a relação entre o perímetro 

da bacia e a circunferência de um círculo com a mesma área, chegando ao resultado de 0,64. Para 

Silva (2021) quanto mais próximo de 1, mais circular é a bacia e maior é a tendência de gerar 

enchentes rápidas e acentuadas. 

As características do relevo consistem nas variações entre os valores de altitude e inclinação na 

bacia em questão; notam-se, ainda, a altitude máxima de 889 metros na bacia e a de 470 metros da 

nascente do rio Itacaiunas, e ainda a altitude mínima de 80 metros na foz, com amplitude altimétrica 

na bacia de 809 metros de diferença; com inclinação máxima da bacia de 0,17%, e com inclinação do 

canal principal do rio Itacaiunas de 0,08%, demostra-se, pelo tamanho da bacia, inclinação moderada 

para um escoamento superficial da água. 

A relação de relevo (Rr) é a relação entre a amplitude altimétrica da bacia e o comprimento do 

canal principal; no caso da BHRI, foi de 3,16, indicando que o relevo é montanhoso e favorece o 

escoamento. Segundo Silva (2021) quanto maior o valor de Rr, maior será o desnível entre a cabeceira 

(região de nascente) e o exutório (foz da bacia) e consequentemente maior será a declividade média 

da bacia. 

O índice de rugosidade (Ir) foi de 130,04; os dados apresentados indicam baixo índice de 

rugosidade, favorecendo o escoamento superficial e formação de novos canais. Para Araújo et al. 

(2017), o Ir está relacionado ao escoamento hídrico superficial com o potencial erosivo, expresso pela 

declividade média; ou seja, quanto maior for esse índice, maior será o risco de degradação da bacia 

quando as vertentes forem íngremes e longas.  

O Is da bacia foi de 86,7%; segundo Araújo et al. (2017) quando a sinuosidade do canal é 

superior a 50%, isso indica alta sinuosidade. 

A densidade de drenagem é a relação do comprimento total dos canais com a área da bacia, 

sendo importante na influência da geologia, relevo, vegetação e solo nessa área, o que está relacionado 

com o tempo de escoamento superficial da bacia, conforme Silva (2021). Dessa forma, esses dados 

permitem verificar a eficácia da drenagem da bacia, que nesse caso ficou com valor de 0,16 km/km2, 

constatando-se um valor que indica uma drenagem pobre, com pouca eficiência no escoamento 

superficial, pois com a drenagem baixa a bacia fica com pouca capacidade de escoamento rápido para 

o exutório. 

A densidade de hidrografia de 7.67 Canais/Km2, constata-se grande distribuição de nascentes 

dos canais, pois Christofoletti (1980) afirma que valores menores que 7,5 estão em situação de baixa 

drenagem. 
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Por sua vez, Araújo et al. (2017) afirma que coeficiente de manutenção fornece a área mínima 

para manutenção de um metro de canal de escoamento em m2 (metro quadrado), sendo a relação 

inversa da densidade de drenagem.  

Desse modo a bacia em questão, foi calculado um coeficiente de 6,250 m2, sendo uma área 

mínima para realizar a manutenção necessária para manter perene cada metro de canal de drenagem 

ou área de recarga hídrica.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise da rede de drenagem e geomorfologia da BHRI permitiu uma estimativa da 

consistência hidrológica e morfológica de todo espaço estudado. A partir desse contexto, os dados 

gerados no atual estudo podem servir de subsídios para futuros estudos geomorfológicos e 

hidrológicos para este recorte espacial. As análises e produtos elaborados poderão auxiliar novas 

pesquisas da BHRI, além de fomentar re-ordenamentos territoriais e subsidiar estudos ambientais 

frente a utilização dos recursos hídricos da bacia em questão.  

Na escala de análise da BHRI, apesar de uma escala cartográfica que permite pouco 

detalhamento, foi possível identificar no quadro geral as características da rede de drenagem, 

ocupação e forma do relevo, encontrando o motivo de estudo dessa área, ficando evidentes as ações 

dos agentes dinamizadores que estão interconectados. 

Portanto, a utilização conjunta dos procedimentos metodológicos de avaliação do sistema de 

drenagem, análises de morfometria e geomorfológica, possibilitou uma melhor análise espacial da 

bacia em estudo, sendo de grande importância para o entendimento do comportamento hidrológico e 

frente às alterações causadas pelo homem.  
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