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RESUMO: Roraima apresenta uma diversidade de paisagens, com fitofisionomias distintas como 
florestas, campinas-campinaranas e savanas, as quais constituem a maior área de campos naturais 
da Amazônia. O objetivo do trabalho é a caracterização morfométrica da Microbacia do Igarapé 
Água Boa do Bom Intento, que vem sofrendo com o processo intenso de ocupação. A análise 
morfométrica é uma ferramenta fundamental para subsidiar a tomada de decisão sobre a ocupação 
do território auxiliando na construção de um modelo explicativo do nível de impacto e resiliência da 
microbacia. Os resultados geométricos mostram que a bacia tende a ser alongada e apresenta baixa 
propensão a enchentes. Os estudos do relevo indicam que a unidade de gestão tem relevo plano a 
suave ondulado. Quanto à rede de drenagem, a bacia apresenta baixa densidade de drenagem, 
indicando substrato geológico e materiais pedológicos permeáveis. Considerando o conjunto das 
características obtidas, esta bacia apresenta drenagem deficiente e tendência de uma resposta 
hidrológica lenta. 
 
Palavras-Chave – Cerrado; Savana; Lavrado; Amazônia. 
 

1 INTRODUÇÃO 

Savanas ou cerrado, como é conhecido no Brasil, são fitofisionomias dos trópicos, quente e 
úmido, caracterizadas por possuir uma vegetação rasteira (ervas e capins), com árvores e arbustos 
esparsos, que podem ou não estar presentes. O maior bloco contínuo de savanas do extremo norte da 
Amazônia brasileira está situado no estado de Roraima e é conhecido regionalmente como lavrado. 
Pela classificação de biomas e ecorregiões que o Ministério do Meio Ambiente do Brasil adota para 
todo o território nacional, este conjunto paisagístico pertence a ecorregião das “Savanas da Guiana” 
que está contida no Bioma Amazônia (FERREIRA 2001), situado entre os limites internacionais do 
Brasil, Guiana e Venezuela com mais de 60.000 km2 onde o lado brasileiro é quase que totalmente 
restrito à Roraima, detendo mais de 70% (43.358 km2) de todo este complexo (CAMPOS et al. 2008). 
Trata-se de um ecossistema único, sem correspondente em outra parte do Brasil, com elevada 
importância para a conservação da biodiversidade, de recursos hídricos e de outros serviços 
ambientais amazônicos. 

Uma característica marcante dos lavrados Roraimenses é a extensa superfície de aplainamento 
e uma rede complexa de igarapés que são pequenos cursos d’água que se caracterizam pela pouca 
profundidade, acompanhados ou não por formações de buritizais lineares ou agrupados, os quais são 
interconectados com os principais rios que drenam o lavrado. Os igarapés estão presentes em 
pequenas bacias hidrográficas, com canais de primeira e segunda ordem, conectados ou não com 
lagoas temporárias presentes em suas cabeceiras.  

As bacias hidrográficas localizadas nas áreas de lavrado estão em processo de ocupação por 
apresentar características de relevo plano, vegetação de fácil manejo e a presença de recursos hídrico 
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abundante. As atividades de pecuária, plantio de grãos e a venda de pequenos lotes nas margens dos 
igarapés para uso como balneários ou pequenas chácaras está em constante expansão.  

A caracterização morfométrica é um dos primeiros procedimentos a se executar em análises 
hidrológicas e ambientais de bacias hidrográficas. Ela permite o estudo de características físicas da 
bacia que são fundamentais nos processos do ciclo hidrológico. 

A pesquisa teve como objetivo analisar os dados morfométricos da bacia hidrográfica do 
igarapé Água Boa do Bom Intento, localizada no município de Boa Vista – RR. 

 
2 MATERIAL E MÉTODOS 

A bacia hidrográfica do igarapé Água Boa do Bom Intento está inserida nas coordenadas 
geográficas: Norte (N) – Lat. 3º 08’ 17,58” e Long. 60º 37’ 00,15”; Sul (S) - Lat. 2º 52’ 41,12” e 
Long. 60º 35’ 01,25”; Leste (L) – Lat. 2º 59’ 52,97” e Long. 60º 30’ 57,69” e Oeste (O) – Lat. 3º 00’ 
33,08” Long. 60º 39’ 46,88”, distante a 22 km da cidade de Boa Vista – RR, com acesso pela estrada 
BVA-349 (margem esquerda) e pela BVA-347 (margem direita). 

A área limite da bacia foi elaborada seguindo os topos de curva de nível, ou seja, divisores de 
águas. A partir daí constituiu-se o limite da área da bacia em estudo.  

As altitudes e declividades máximas médias e mínimas foram obtidas automaticamente pelo 
software através do modelo digital de elevação. O perímetro também foi obtido automaticamente pelo 
software quando se gerou a bacia de estudo. Para classificação das declividades na bacia foram 
utilizados seis intervalos distintos de classes, de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de 
Solos (EMBRAPA, 2018). O ordenamento dos cursos d’água foi realizado considerando a 
metodologia de hierarquização fluvial estabelecida por Strahler (1957).  

Os índices e parâmetros sugeridos para o estudo analítico de uma bacia hidrográfica foram 
abordados de acordo com Christofoletti, (1980), Tricart (1965 apud Stipp, Campos e Caviglione. 
(2010), Strahler, (1952 apud Christofoletti, 1980) Villela; Mattos, (1975 apud Trajano et al., 2012) 
assim como os trabalhos de Trajano et al. (2012), Calil et al. (2012), Cardoso et al. (2006) e Stipp, 
Campos e Caviglione. (2010). As classes de declividade foram separadas em seis intervalos distinto, 
como sugerido pela EMBRAPA (1979; 2018). 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A bacia do igarapé Água Boa do Bom Intento apresenta uma hierarquia de 3ª ordem, (Tabela 1 
e 2), segundo a classificação proposta por (CHRISTOFOLETTI, 1980), indicando ser pouco 
ramificada. O total é de 36 canais, dos quais 75,00% são de primeira ordem, 22,23% de segunda 
ordem e 2,77% de terceira ordem. Os canais de 1º ordem são a maior parte dos canais, com 
comprimento médio de 3,26 km, indicando grande área de captação com baixa declividade e com 
pequena extensão a ser percorrida pela água até os canais de ordens superiores. 

A classificação e denominação da bacia de estudo será a proposta apresentada por Calil et al. 
(2012) e Teodoro et al. (2007), onde microbacia é formada por canais de 1ª, 2ª e até 3ª ordem. Tonello 
et al. (2006) também corrobora com essa definição, onde sistemas de drenagem que apresentam 
ordenamento inferior a ou igual a quatro são comuns em pequenas bacias hidrográficas.   

O coeficiente de compacidade (Kc) é um coeficiente adimensional que varia de acordo com a 
forma da bacia, independente do seu tamanho. Quanto mais irregular (Kc> 1) for a forma da bacia, 
maior será o coeficiente de compacidade. Um coeficiente maior ou igual a 1 (Kc≤ 1), corresponderia 
a uma bacia circular. Quanto mais próximo da unidade maior a possibilidade de uma bacia ser 
susceptível a enchentes. O coeficiente de compacidade da bacia em estudo é de 1,84, sendo 
considerada esta bacia como alongada e menos sujeitas a eventos de enchentes, em condições normais 
de precipitação.  

De acordo com o Fator de forma (Ff) a microbacia apresentou um valor de 0,32 ou seja, próximo 
de 0, sendo assim, pode-se classificá-la como uma rede de drenagem com tendência a ser alongada. 
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Valores próximos a 1,0, indicam bacias circulares. Segundo Cardoso et al..., (2006) quanto menor o 
fator de forma, menos sujeitas a enchentes estão a bacias em condições normais de precipitação. 
 
Tabela 1 – Parâmetros Morfométricos da Microbacia do igarapé Água Boa do Bom Intento, Boa Vista-RR. 

Características 
geométricas 

Característica Morfométricas Unid Nº 
Área da microbacia km2 271,79 
Perímetro da microbacia km 108,65 
Padrão de drenagem - Dendrítica 
Canais de 1ª ordem - 27 
Comprimento do eixo da bacia (Ceb) km 29,01 
Coeficiente de compacidade (Kc) - 1,84 
Fator de forma (Ff) - 0,32 
Índice de circularidade (Ic) - 0,28 

Características de 
relevo 

Altitude máxima da bacia m 89,99 
Altitude média da bacia m 75,08 
Altitude mínima da bacia m 60,17 
Altitude máxima do canal – nascente m 84,08 
Altitude mínima do canal – foz m 63,05 
Amplitude altimétrica máxima (Hm) m 26,94  
Índice de rugosidade (Ir) - 0,01 
Gradiente dos canais (Gc) m/km 2,79 
Relação de relevo (Rr) m/km 0,92  

Características da 
rede de drenagem 

Comprimento do canal principal (Ccp) km 32,17 
Comprimento total dos canais (Ctc) km 131,78 
Comprimento vetorial do canal principal  km 23,66 
Densidade de drenagem (Dd) km/km2 0,48 
Coeficiente de manutenção (Cm) m2 2080,00  
Densidade hidrográfica (Dh) Canais/km2 0,10 
Índice de sinuosidade (Is) - 1,11 
Índice de sinuosidade (Is) - Pissara, 2004 % 9,82 
Ordem da drenagem - 3ª 

 
Tabela 2 – Hierarquia fluvial, porcentagem, relação de bifurcação e relação entre o número e extensão dos 
canais em cada ordem da microbacia do igarapé Água Boa do Bom Intento, Boa Vista, RR. 

Ordem 
Número de canais 

% Relação de 
bifurcação 

Extensão 
dos canais 

(km) 

Comprimento 
médio dos canais 

(km) D E T 

1ª 16 11 27 75,00 - 88,01 3,26 
2ª 06 02 08 22,23 3,37 18,11 2,26 
3ª   01 2,77 8,00 25,66 25,66 

Total 22 13 36 100,00  131,78  
 
Outro fator que reforça que a bacia é menos sujeita a enchentes é o índice de circularidade (Ic), 

uma vez que índices próximos de 1, tende a forma circular e quanto menor a medida, mais próxima 
de se tornar alongada. O índice de circularidade encontrado foi de 0,28, caracterizando-se assim a 
bacia como alongada/retangular, possuindo menor concentração de deflúvio. 

O gradiente dos canais é de 2,79%, classificando o relevo como “plano” de acordo com as 
classes de declividades e tipos de relevo do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos da 
EMBRAPA (2018). O igarapé apresenta calhas rasas, de leito arenoso e de pouca turbulência de 
fluxo. Estas alterações refletem em alternância de processos de transporte e deposição de sedimentos. 

Em termos de características de relevo, a microbacia do igarapé Água Boa do Bom Intento 
apresenta altitude máxima do ponto mais alto do divisor topográfico de 89,99 metros de altura e 
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altitude na foz de 63,05 metros de altura ao nível do mar, sendo a amplitude altimétrica (Hm) da bacia 
de 26,94 metros, indicando um relevo plano a suave ondulado, o que influencia em uma maior 
radiação, maior evapotranspiração e maior temperatura, menores velocidades de escoamento 
superficial sobre os terrenos, resultando em uma rede de drenagem pouco ramificada, de pequeno 
comprimento e de menor ordem. 

Pelo valor encontrado de 0,92 m/m em Relação de relevo (Rr), verifica-se que, a bacia em 
estudo, apresenta menor escoamento superficial de suas águas, devido o relevo mais plano e pouco 
susceptível a enchentes em condições normais de precipitação.  

As redes de drenagem das ramificações de 1ª e 2ª ordem apresentam um padrão paralelo ao 
igarapé principal, presentes em Argissolos Acinzentados em relevos planos a suavemente ondulados. 
Nos Latossolos Amarelos há menor presença de canais de dissecação do relevo, predominando os de 
2ª ordem. 

O índice de rugosidade (Ir) apresentou coeficiente baixo, com 0,01 o qual pode confirmar o 
reflexo da amplitude altimétrica e densidade de drenagem, indicando vertentes de baixa declividade 
e de pouca extensão. 

O índice de sinuosidade (Is) de 1,11, caracteriza redes de drenagem retilíneas, onde a o arraste 
de sedimentos está em constante movimento, com poucos pontos de acumulação, podendo ser 
agravado pela ação antrópica. Valores de Is próximos a unidade indicam canais retilíneos, valores de 
Is superiores a 2 indicam canais sinuosos e os valores intermediários indicam formas transicionais. O 
índice de sinuosidade nos mostra também que o canal do igarapé favorece um maior transporte de 
sedimentos e tem pouca capacidade de retenção de água em sua calha, reduzindo o pico de cheia na 
bacia, principalmente quando os períodos de chuvas diminuem, o qual se inicia em outubro. 

Sistemas de drenagem com canais de tendência retilínea tendem a apresentar fluxo de água mais 
rápido (NARDINI et al., 2013) e maior transporte de sedimentos. Na microbacia do igarapé, apesar 
da tendência retilínea dos canais de drenagem, a velocidade do escoamento e seu potencial erosivo 
são atenuados devido à baixa declividade, porém os tipos de solos apresentados na área da bacia, 
contribuem para a possibilidade do desencadeamento de processos erosivos.  

A densidade da drenagem (Dd) tem várias atuações na dinâmica de uma bacia hidrográfica, 
pois resulta da inter-relação entre o clima, a vegetação e a sua litologia. 

O cálculo da densidade de drenagem (Dd) considerou toda a rede de drenagem, 
correlacionando-a com a área total da bacia. Na bacia em estudo, o valor da densidade de drenagem 
é de 0,48 km de canais/km2.  Valores menores que 0,5 km/km2 são bacias que apresentam baixa 
densidade de drenagem, indicando que na bacia de estudo, possui baixa capacidade de escoamento 
superficial e maior infiltração (permeabilidade), devido provavelmente, ao relevo plano da área. O 
estudo da densidade de drenagem por curso confirma esta tendência de baixa capacidade de 
drenagem, sendo os valores para alto, médio e baixo curso 0,45, 0,41 e 0,48 km/km2 respectivamente. 

A densidade hidrográfica (Dh) é de 0,10 canal/km2, índice considerado muito baixo, ou seja, 
um valor bem abaixo de 1 canal/km2 caracterizando que na bacia em estudo, os canais estão em 
processo de formação e expansão. O baixo índice de canais informa que grande parte das gotas de 
chuva que cai na superfície do solo da bacia, tem dificuldade de encontrar um canal e escoar. 

O coeficiente de manutenção (Cm) representa a área mínima necessária, em metros quadrados 
para a manutenção de um metro de canal de escoamento, e aumenta na medida em que o relevo se 
torna mais plano. Como a bacia é de tipologia plana, menor a quantidade de canais de drenagem, 
principalmente onde se encontram os Argissolos Amarelo. Em solos planos quando ocorrem chuvas 
de grande intensidade, concentrando as águas superficiais, forma fluxos preferenciais, gerando desta 
forma, os canais que compõem a rede de drenagem, diferente do que ocorre em relevos acidentados, 
onde o escoamento superficial tende a seguir a declividades natural do terreno, escavando o solo nos 
pontos de menor resistência ao cisalhamento, proporcionando uma concentração maior de canais 
naturais e, por sua vez, maior densidade de drenagem. 
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Em termos de balanço hidrodinâmico, o resultado obtido do coeficiente de manutenção (Cm) é 
de 2.080 m2/m de área para manter perene cada metro de canal da microbacia do igarapé Água Boa 
do Bom Intento. 

O padrão de drenagem da microbacia do igarapé Água Boa do Bom Intento é enquadrado como 
dentrítico ou arborescente. De acordo com Christofoletti (1980), esse padrão é tipicamente 
desenvolvido sobre rochas de resistência uniforme, ou em estruturas sedimentares horizontais, como 
ocorre na área de estudo, com presença de fração argila, ou seja, com a dominância de caulinitas 
seguidas de oxihidróxidos de ferro e alumínio.  

Quanto a relação de bifurcação (Rb) os maiores valores foram os de drenagem de segunda 
ordem em relação a de terceira ordem, devido à grande quantidade de seguimentos de baixa hierarquia 
fluvial. Os valores para segunda ordem são de 3,37 e a de terceira ordem 8,00. Esses valores de 
bifurcação indicam que nas áreas de nascentes o relevo é medianamente dissecado, presente em um 
relevo bastante plano, enquanto no médio ao baixo curso as áreas são fortemente dissecadas, com 
colinas suaves e relevos planos a levemente ondulados. 
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para melhor caracterização da microbacia hidrográfica do igarapé Água Boa do Bom 
Intento/RR, as características físicas encontradas devem ser consideradas em conjunto. A comparação 
dos resultados obtidos indica para uma microbacia com padrão de drenagem dendrítico, com baixo 
grau de ramificação, com curso retilíneo e raríssimos meandros abandonados. O igarapé apresenta 
forma alongada, que indica a menor propensão a enchentes quando, em condições normais de 
precipitação, comparado a uma bacia circular, sendo comprovada pelo índice de circularidade, 
coeficiente de compacidade e fator de forma.  

A microbacia é de pequena dimensão, com rede de drenagem onde predominam canais 
intermitentes de primeira e segunda ordem.  Quanto a ordem da microbacia, ela é de terceira ordem, 
indicando que o sistema de drenagem da bacia é considerado de pouca ramificação. A relação de 
bifurcação é baixa, indicando baixo grau de dissecação de uma bacia. Com relação ao relevo, 
apresenta baixa altitude, plano e baixa amplitude altimétrica.  

O igarapé apresenta baixa amplitude altimétrica, que juntamente com o baixo índice de 
rugosidade, pequena relação de relevo e pouca densidade de drenagem, indicam vertentes de baixa 
declividade, pouco susceptível a enchentes, maiores velocidades de escoamento em sua calha e de 
canais de pouca extensão. O índice de sinuosidade caracteriza que a rede de drenagem é retilínea, 
onde a o arraste de sedimentos está em constante movimento, com poucos pontos de acumulação. 

De acordo com o perfil traçado para o canal principal, a declividade ao longo do canal é baixa, 
indicando que o igarapé Água Boa do Bom Intento possui características de planície plana em sua 
maior extensão. 

Os resultados dos parâmetros morfométricos indicam que, sob condições naturais, a microbacia 
analisada não é propensa a inundações. O relevo plano, associado à baixa densidade de drenagem, 
alto coeficiente de manutenção e baixa densidade hidrográfica indicaram drenagem deficiente e 
tendência de uma resposta hidrológica lenta. Altas precipitações em períodos concentrados, influência 
sobre o escoamento superficial e, consequentemente, sobre o processo de erosão, que resulta em 
perdas de solo, água, matéria orgânica, nutrientes e microfauna. Somado a isso, o uso e ocupação 
desordenado das áreas sujeitas a inundação e alagamentos podem comprometer fisicamente os canais 
primários e consequentemente os recursos hídricos. 

As características físicas levantadas apontam para maiores fragilidades do sistema hídrico no 
período de estiagem, principalmente quanto ao uso para irrigação, balneabilidade, consumo humano 
e animal. 
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