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RESUMO – O presente estudo buscou analisar, por meio do geoprocessamento, as características
morfométricas da bacia hidrográfica do rio Tejipió, em Pernambuco. Para isso, foi utilizado um
Modelo Digital de Elevação (MDE) com 30 metros de resolução e proveniente de sensor LiDAR, o
qual foi processado no software livre QGIS (versão 3.10.9), onde seus sistemas de coordenadas e
geodésico foram reprojetados para UTM (fuso 25S) e SIRGAS 2000, respectivamente, e foram
eliminados seus pixels espúrios. A partir desse procedimento, foi possível realizar a delimitação da
bacia, extrair sua rede hidrográfica e, consequentemente, obter suas características geométricas,
hidrográficas e de relevo. Foi verificado que a região do estudo possui um formato alongado,
abrange um sistema de drenagem regular e apresenta baixa altimetria, variando entre 0,00 m e
141,87 m. Os resultados apresentados neste estudo são capazes de facilitar o entendimento da
relação entre as propriedades físicas e dinâmicas da bacia, permitindo a realização do
monitoramento dos seus processos hidrológicos de forma consistente.

ABSTRACT– The present study sought to analyze, through geoprocessing, the morphometric
characteristics of the Tejipió river basin, in Pernambuco. For this, a Digital Elevation Model (DEM)
was used with 30 meters of resolution and coming from a LiDAR sensor, which was processed in
the free software QGIS (version 3.10.9), where its coordinate and geodetic systems were redesigned
for UTM. (25S spindle) and SIRGAS 2000, respectively, and their spurious pixels were eliminated.
From this procedure, it was possible to carry out the delimitation of the basin, extract its
hydrographic network and, consequently, obtain its geometric, hydrographic and relief
characteristics. It was found that the study region has an elongated shape, covers a regular drainage
system and has low altimetry, ranging from 0.00 m to 141.87 m. The results presented in this study
are capable of facilitating the understanding of the relationship between the physical and dynamic
properties of the basin, allowing the monitoring of its hydrological processes in a consistent way.
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INTRODUÇÃO

Bacias hidrográficas podem ser definidas como uma área drenada por um rio principal e seus

tributários, onde as águas precipitadas são captadas e escoadas para um único ponto de saída,

chamado de exutório, ou infiltram no solo constituindo as nascentes e lençóis freáticos (DIAS et al.,

2020; LIMA et al., 2020; MENDES, 2018). Sua delimitação é estabelecida por uma linha

imaginária que passa pelos pontos de maiores altitudes da região, contornando a rede de drenagem,

denominada divisor topográfico (SILVA et al., 2020; SOUZA et al., 2021).

No Brasil, a Lei Federal n° 9.433/97 estabelece a Política Nacional de Recursos Hídricos

(PNRS), a qual define as bacias hidrográficas como unidades territoriais de planejamento político,

hídrico e social (BRASIL, 1997). Dessa forma, para Parente et al. (2020), é imprescindível o

entendimento de todas as características de uma bacia hidrográfica, por se constituir uma unidade

de planejamento que envolve fatores de particularidades distintas e que abrange vários elementos,

de cunho natural e antrópico, os quais estão em constante interação.

Nessa perspectiva, o conhecimento das características físicas e, consequentemente, da

morfometria de uma bacia hidrográfica institui uma condição fundamental para compreensão de seu

regime hidrológico e da sua geomorfologia (DOMINGUES et al., 2020; MORAES et al., 2018;

RODRIGUES et al., 2020). De modo geral, esse tipo de caracterização é bastante utilizado como

indicador para previsão de fenômenos como enchentes, inundações, erosão hídrica, entre outros,

possibilitando a realização de intervenções na bacia, prevenindo impactos ambientais e desastres de

origem natural (PARENTE et al., 2020; SANTOS et al., 2018).

Nesse contexto, para obtenção das características morfométricas de bacias hidrográficas se

destaca a utilização da tecnologia do geoprocessamento, sobretudo de Sistemas de Informações

Geográficas (SIG). Para tanto, essa ferramenta é amplamente utilizada, conferindo flexibilidade e

precisão na determinação, interpretação e análise dos resultados, somando-se à grande capacidade

de manipulação e armazenamento de informações com alta resolução espacial (CRISPIM et al.,

2021; DOMINGUES et al., 2020).

O processamento de Modelos Digitais de Elevação (MDE) em um ambiente SIG permite a

determinação do caminho preferencial do escoamento superficial da água numa bacia hidrográfica,

bem como a obtenção de índices físicos como suas dimensões, o comprimento de sua rede de

drenagem, suas cotas altimétricas, entre outros, que, quando relacionados por meio de modelos

matemáticos, possibilitam a determinação das características morfométricas (DOMINGUES et al.,

2020; PESSOA NETO et al., 2021).
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Devido às características físico-naturais e ao elevado índice de antropização da bacia

hidrográfica do rio Tejipió, em Pernambuco, o presente estudo tem como objetivo analisar as

características morfométricas da referida região, a partir de MDE de alta resolução e proveniente de

sensor LiDAR, a fim de contribuir na gestão e planejamento dos recursos hídricos desse local.

MATERIAL E MÉTODOS

Localização e caracterização da região do estudo

A bacia hidrográfica do rio Tejipió está situada na região costeira do estado pernambucano,

compreendida entre as coordenadas geográficas 08° 02’ 4,7652” e 08° 09’ 26,5608” de latitude sul

e 34° 52’ 26,5608” e 35° 02’ 47,49” de longitude oeste (Silva et al., 2017). Conforme a Agência

Pernambucana de Águas e Clima (APAC), a bacia do rio Tejipió integra o denominado Grupo 2 das

bacias de pequenos rios litorâneos do estado de Pernambuco (GL-2) (APAC, 2022) e está inserida

entre os respectivos municípios: São Lourenço da Mata, Jaboatão dos Guararapes e Recife (Figura

1), sendo todos eles localizados na Região Metropolitana do Recife (RMR). Seu canal principal, o

rio Tejipió, tem sua nascente no município de São Lourenço da Mata e seu exutório na bacia do

Pina, Recife.

Figura 1 – Localização da bacia hidrográfica do rio Tejipió
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Em relação a geomorfologia, segundo Silva (2019), a bacia do rio Tejipió é representada por

morros, em seus alto e médio cursos, e planícies costeiras que possuem baixas cotas altimétricas, no

baixo curso. Acerca do uso e ocupação do solo, a urbanização é predominante na bacia,

representando 67,40% de sua área; a vegetação compõe 22,50% da região, constituída por

resquícios de Mata Atlântica secundária; a prática agrícola configura 4,50% do território, sobretudo

pelo cultivo de cana-de-açúcar; os manguezais ocupam uma porção de 5,20% da bacia e o

complemento da área total, isto é 0,40%, corresponde aos corpos hídricos, sobretudo os açudes e os

lagos (SILVA et al., 2016; SILVA et al., 2017).

A escolha da bacia hidrográfica do rio Tejipió como região de estudo se deu por apresentar

específicas características físico-naturais e formas de cobertura do solo, tornando o conhecimento

das suas características morfométricas de grande importância para avaliação de seu comportamento

hidrológico.

Aquisição e tratamento do MDE e delimitação automática da bacia

A fim de determinar as características morfométricas da bacia do rio Tejipió, foi utilizado um

MDE no formato raster (grade regular), oriundo de Perfilamento a Laser Aerotransportado (LiDAR)

e com resolução espacial de 30 m, cedido pela APAC, o qual foi obtido a partir do Programa

Pernambuco Tridimensional (PE3D). Este MDE foi processado no software livre QGIS (versão

3.10.9), onde seus sistemas de coordenadas e geodésico foram reprojetados para UTM (fuso 25S) e

SIRGAS 2000, respectivamente. Em seguida, foram eliminados os pixels espúrios através da função

r.fill.dir, tornando-o em um Modelo Digital de Elevação Hidrologicamente Consistente (MDEHC).

A partir da obtenção do MDEHC, foi possível gerar os arquivos de direções de fluxo

(caminho preferencial do escoamento da água superficial) e de declividade da região, por meio da

função r.watershed. Logo após, com a utilização da função r.water.outlet e a determinação do seu

exutório, foi possível realizar a delimitação automática da bacia. Como delimitação gerou um

arquivo matricial, foi necessário a sua conversão para um arquivo no formato vetorial, do tipo

polígono, para que fosse possível extrair seus valores geométricos, como área e perímetro.

Caracterização morfométrica da bacia

Após utilização do SIG para obtenção das camadas relativas às áreas de drenagem e rede

hidrográfica da bacia do rio Tejipió, a caracterização morfométrica foi realizada a partir de modelos

matemáticos que relacionam as suas características geométricas, a rede de drenagem e o relevo.

Tais modelos estão descritos no Quadro 1. Por fim, foi realizada uma classificação dos parâmetros

morfométricos determinados, conforme relação descrita no Quadro 2.
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Quadro 1 – Parâmetros morfométricos e modelos matemáticos utilizados para determinação da
caracterização morfométrica da bacia hidrográfica do rio Tejipió

Parâmetro Modelo Matemático Descrição Unidade
Características Geométricas

Área da bacia (A) Obtido pelo SIG Superfície total da bacia (SCHUMM, 1956). km2

Perímetro da bacia
(P) Obtido pelo SIG Comprimento do divisor topográfico

(SCHUMM, 1956). km

Comprimento axial
da bacia (La) Obtido pelo SIG Comprimento entre o exutório e o ponto mais

longínquo da bacia (SCHUMM, 1956). km

Largura média da
bacia (Lm) �� =

�
��

Razão entre a área e o comprimento axial da
bacia (HORTON, 1945). km

Coeficiente de
compacidade (Kc) �� = 0,28 ×

�
�

Relaciona a forma da bacia com um círculo.
Constitui a relação entre o perímetro da bacia e
a circunferência de um círculo de área igual ao
da bacia (HORTON, 1945).

-

Fator de forma (Kf) �� =
�
�� 2

Razão entre a área e o quadrado do
comprimento axial da bacia (HORTON, 1945). -

Índice de
circularidade (Ic) �� = 12,57 ×

�
�2

Relação entre a área e o perímetro da bacia.
Tende a um, à medida que se aproxima da
forma circular (MÜLLER, 1953).

-

Características Hidrográficas
Comprimento do
canal principal (L) Obtido pelo SIG Comprimento entre a nascente e o exutório do

rio principal (HORTON, 1932). km

Comprimento do
talvegue do canal
principal (Ltal)

Obtido pelo SIG Distância, em linha reta, entre a nascente e o
exutório do rio principal (HORTON, 1932). km

Comprimento total
da rede hidrográfica

(Lt)
Obtido pelo SIG Somatório de todos os cursos d’água da bacia

(HORTON, 1932). km

Densidade de
drenagem (Dd) �� =

��
�

Correlaciona o comprimento total dos canais ou
rios com a área da bacia hidrográfica
(HORTON, 1932).

km/km2

Sinuosidade (S) � =
�
����

É definida pela relação entre o comprimento do
rio principal e o comprimento do talvegue
(SCHUMM, 1963).

-

Índice de
sinuosidade (Is) �� = 100 ×

(� − ����)
�

Relação entre o comprimento rio principal e o
comprimento do talvegue do rio principal
(SCHUMM, 1963).

%

Características de Relevo
Altitude máxima

(Hmáx) Obtido pelo SIG Cota altimétrica de maior valor de elevação. m

Altitude mínima
(Hmín) Obtido pelo SIG Cota altimétrica de menor valor de elevação. m

Amplitude
altimétrica (ΔH) �� = ��á� −��í�

Diferença entre as altitudes máxima e mínima
da bacia (STRAHLER, 1957). m

Declividade do rio
principal

�1 =
��
�

Relação da amplitude altimétrica e do
comprimento do rio principal (VILLELA E
MATOS, 1975).

m/km
�10−85 =

�85% −�10%

0,75 × �
Fonte: Adaptado de PESSOA NETO et al. (2021)
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Quadro 2 – Valores de referência para classificação dos parâmetros morfométricos.
Parâmetro Intervalo Unidade Descrição Fonte

Coeficiente de
compacidade (Kc)

1,00 - 1,25
-

Bacia com alta propensão à enchentes.
HORTON,

19451,26 - 1,50 Bacia com tendência mediana à enchentes.
> 1,50 Bacia não sujeita à enchentes.

Fator de forma (Kf)
< 0,50

-
Bacia não sujeita à enchentes. HORTON,

19450,50 - 0,75 Bacia com tendência mediana à enchentes.
0,76 - 1,00 Bacia sujeita à enchentes.

Índice de
circularidade (Ic)

< 0,50
-

A bacia possui forma alongada. MÜLLER,
19530,51 - 0,75 A bacia possui intermediária.

0,76 - 1,00 A bacia possui circular.

Densidade de
drenagem (Dd)

< 0,50

km/km2

Bacia com drenagem pobre.

HORTON,
1932

0,50 - 1,50 Bacia com drenagem regular.
1,51 - 2,50 Bacia com drenagem boa.
2,51 - 3,50 Bacia com drenagem muito boa.
> 3,50 Bacia excepcionalmente bem drenada.

Sinuosidade (S) ≅ 1,00 - O rio principal tende a ser retilíneo. SCHUMM,
1963> 2,00 O rio principal tende a ser tortuoso.

Índice de
sinuosidade (Is)

< 20,00

%

O rio principal tende a ser muito retilíneo.

SCHUMM,
1963

20,00 - 30,00 O rio principal tende a ser retilíneo.
30,01 - 40,00 O rio principal tende a ser divagante.
40,01 - 50,00 O rio principal tende a ser sinuoso.

> 50,00 O rio principal tende a ser muito sinuoso.
Fonte: Adaptado de PESSOA NETO et al. (2021)

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através da utilização do SIG, foram determinados a área, o perímetro e o comprimento axial

da bacia do rio Tejipió nos valores respectivos a 90,36 km², 87,73 km e 17,77 km. Esses parâmetros,

quando relacionados, definem as características geométricas da bacia, como por exemplo, a sua

forma, isto é, se é mais alongada ou circular. Acerca das características hidrográficas, obteve-se

25,24 km para o comprimento do rio principal, 16,06 km para o talvegue do rio principal 113,46 km

e para o comprimento total da rede hidrográfica. Esses valores influenciam diretamente nas

características de densidade de drenagem da bacia e sinuosidade do rio principal.

Quanto à caracterização do relevo da bacia do rio Tejipió, suas altitudes máxima e mínima

foram de 141,87 m e 0,00 m, respectivamente, o que resultou numa amplitude altimétrica de 141,87

m. Esse índice, quando relacionado com o comprimento do canal principal, resulta na declividade

do mesmo, o que determina, por exemplo, a velocidade do escoamento. Resumidamente, os valores

dos parâmetros morfométricos da bacia hidrográfica do rio Tejipió, quanto às características

geométricas, hidrográficas e de relevo, podem ser verificados no Quadro 3.
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Quadro 3 – Valores dos parâmetros morfométricos da bacia hidrográfica do rio Tejipió quanto às
características geométricas, hidrográficas e de relevo

Características Geométricas Características Hidrográficas Características de Relevo
Parâmetro Valor Parâmetro Valor Parâmetro Valor

A 90,36 km2 L 25,24 km Hmáx 141,87 m
P 87,73 km Ltal 16,06 km Hmín 0,00 m
La 17,77 km Lt 113,46 km ΔH 141,87 m
Lm 5,08 km Dd 1,26 km/km2 S1 3,68 m/km
Kc 2,58 S 1,57 S10-85 2,55 m/km
Kf 0,29 Is 36,36 % - -
Ic 0,15 - - - -

Fonte: Elaborado pelos autores

A partir da determinação do Kc e do Kf, com valores iguais a 2,58 e 0,29, respectivamente,

conforme apresentado no Quadro 3, pode-se afirmar que a bacia hidrográfica do rio Tejipió, em

condições médias de precipitação, apresenta baixa propensão à enchentes. Essa caracterização pode

ser complementada a partir do Ic, que resultou em 0,15, que confere à bacia um formato alongado

(MÜLLER, 1953). Apesar do formato desta bacia não favorecer à ocorrência de enchentes, vale

salientar que, de acordo com Faustino et al. (2018), seu baixo curso abrange uma planície costeira e,

ao longo de seu percurso, seu rio principal apresenta vários passivos ambientais, tais como,

ocupações irregulares em suas margens, lançamento de resíduos sólidos e de efluentes industriais e

domésticos, sem o devido tratamento, em seu leito e remoção da mata ciliar. Esses fatores tornam a

bacia bastante suscetível à inundações, sobretudo na ocorrência de eventos pluviométricos extremos.

Acerca das características hidrográficas, a Dd resultou em 1,26 km/km², demonstrando que

sua drenagem é regular (HORTON, 1932). A sinuosidade do rio principal foi de 1,57, indicando que

o canal tende a ser divagante, visto que o resultado obtido está entre 1,00 e 2,00 (SCHUMM, 1963).

A taxa de 36,36% para o índice de sinuosidade corrobora o formato divagante do rio principal, por

ser um valor entre 30,00% e 40,00% (SCHUMM, 1963). Silva et al. (2016) encontraram para a bacia

do rio Tejipió 135,98 km para o comprimento total da rede hidrográfica, 1,45 km/km² para a

densidade de drenagem e 1,20 para a sinuosidade do canal principal, ratificando as características

hidrográficas demonstradas neste estudo.

A Figura 2 apresenta o mapa hipsométrico da bacia hidrográfica do rio Tejipió, a qual possui

cotas altimétricas que variam entre 0,00 m e 141,87 m, comprovando que o relevo da região confere

baixas altitudes, sendo constituído por planícies e colinas. Os valores de declividade do rio principal

resultaram em 3,68 m/km (S1) e 2,55 m/km (S10-85), podendo ser considerada como baixa, o que

favorece a proteção da rede de drenagem. A divergência nos valores da declividade se justifica pela

cota altimétrica da nascente do rio Tejipió ser de 93,41 m, enquanto que à 85,00 % do comprimento

deste mesmo curso ser de 49,00 m, como mostra seu perfil longitudinal (Figura 3).
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Figura 2 – Hipsometria da bacia hidrográfica do rio Tejipió

Figura 3 – Perfil longitudinal do rio Tejipió

CONCLUSÕES

A utilização da tecnologia do geoprocessamento possibilitou a obtenção das características

morfométricas da bacia hidrográfica do rio Tejipió de modo satisfatório, demonstrando praticidade

e eficiência quanto à precisão na determinação dos resultados e se mostrando como uma ferramenta

viável tanto em termos de economia de tempo, quanto de recursos financeiros.

A partir da determinação dos parâmetros morfométricos relativos à caracterização geométrica

foi possível constatar que a bacia do rio Tejipió possui baixa propensão à enchentes, em condições

médias de precipitação, e formato alongado. Em relação às características hidrográficas, os

resultados demonstraram que a bacia detém um sistema de drenagem regular e seu canal principal é

classificado como divagante. Acerca do relevo, verifica-se a presença de baixas altitudes,

compreendidas entre 0,00 m a 141,87 m, se caracterizando como área constituída por planícies e

colinas.
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Os resultados apresentados neste estudo são capazes de facilitar o entendimento da relação

entre as propriedades físicas e dinâmicas da bacia, permitindo a realização do monitoramento dos

seus processos hidrológicos de forma consistente.

REFERÊNCIAS

APAC - Agência Pernambucana de Águas e Clima (2022). “Bacias Hidrográficas - GL-2”.
Disponível: http://200.238.107.184/bacias-hidrograficas/40-bacias-hidrograficas/223-gl-2. Acesso:
06 jun. 2022.

BRASIL (1997). Lei nº. 9.433, de 8 de janeiro de 1997. “Institui a Política Nacional de Recursos
Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos”.

CRISPIM, D. L.; BEZERRA, P. E. S.; LIMA, G. V. B. A.; FERNANDES, L. L. (2021).
“Caracterização morfométrica da bacia hidrográfica do Igarapé Quarenta Horas no município de
Ananindeua, Pará”. Journal of Hyperspectral Remote Sensing (11-1), pp. 01-10.

DIAS, D. S.; ALBUQUERQUE, R. L. de O.; RODRIGUES, R. S. S. (2020). “Evolução temporal
do uso e ocupação do solo da bacia hidrográfica do rio Parauapebas, Pará”. Journal of
Hyperspectral Remote Sensing (10-3), pp. 122-129.

DOMINGUES, G. F.; BARBOSA, R. A. B.; CORRÊA, C. C. S. A.; GUIMARÃES, C. M.;
SILVEIRA, L. J.; DIAS, H. C. T. (2020). “Caracterização morfométrica e comportamento
hidrológico da bacia hidrográfica do rio Pardo”. Revista Ifes Ciência (6-2), pp. 03-16.

FAUSTINO, O. W. C.; SILVA, I. J. M.; SILVA, R. F. (2018). “Diagnóstico geoespacial dos
passivos ambientais na calha urbana do rio Tejipió” in Anais do XII Encontro Nacional de Águas
Urbanas, Maceió, Nov. 2018, 1, pp. 01-10.

FREITAS FILHO, J. S. (2011). “Análise de problemas de drenagem da bacia do rio Tejipió com o
uso de modelos computacionais”. Dissertação (Mestrado) - Engenharia Civil, Universidade Federal
de Pernambuco, Recife.

HORTON, R. E. (1932). “Drainage basin characteristics”. Transactions American Geophysical
Union (13-1), pp. 350-361.

HORTON, R. E. (1945). “Erosional development of streams and their drainage basins:
hydrophysical approach to quantitative morphology”. Geological Society of America Bulletin (56),
pp. 275-370.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2021). “Malhas territoriais”. Disponível:
https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/malhas-territoriais.html. Acesso: 06
jun. 2022.

LIMA, L. R. F.; MORAES, R. F.; RODRIGUES, R. S. S. (2020). “Análise espacial de uma
pequena bacia hidrográfica na Amazônia”. Journal of Hyperspectral Remote Sensing (10-2), pp.
95-107.

MENDES, A. T. (2018). “Delimitação da bacia hidrográfica do Rio Santo Antônio pela ferramenta
de delimitação automática TauDEM”. Revista Brasileira de Geografia Física (11-3), pp. 973-986.



XVI Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste
15º Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Portuguesa

10

MORAES, G. F.; LIMA, E. B. N. R.; FERRAREZ, E. M. (2018). “Caracterização Fisiográfica e
do uso e Ocupação do Solo das Microbacias Urbanas da Cidade de Cuiabá-MT”. ES Engineering
and Science (7-2), pp. 42-53.

MÜLLER, V. C. (1953). “A quantitative geomorphology study of drainage basin characteristic in
the Clinch Mountain Area”. n. 3. Virginia and Tennesse/Dept. of Geology, New York.

PARENTE, Y. Y.; MENDES, A. C.; MIRANDA, A. G. O.; DOURADO JÚNIOR, O. C. (2020).
“Caracterização morfométrica da bacia hidrográfica do rio Curuçá (Pará) e demarcação de
nascentes fluviais como subsídio à gestão”. Journal of Hyperspectral Remote Sensing (10-3), pp.
138-152.

PESSOA NETO, A. G.; SOARES, A. E. P.; SILVA, S. R.; MONTENEGRO, S. M. G. L. (2021).
“Caracterização morfométrica da bacia hidrográfica do rio Jaboatão, em Pernambuco, utilizando
Modelos Digitais de Elevação provenientes de sensor LiDAR”. Journal of Hyperspectral Remote
Sensing (11-4), pp. 242-253.

RODRIGUES, A. C. F.; SILVA, C. W. G.; RODRIGUES, E. S. R.; GALVÃO, S. R. S.; CALDAS,
A. M. (2020). “Caracterização morfométrica da bacia hidrográfica do Rio Terra Nova - PE”.
Revista Semiárido De Visu (8-1), pp. 03-14.

SANTOS, G. O.; SILVA, A. A.; BRAZ, A. R. C.; CARNEIRO, F. M. (2018). “Caracterização
morfométrica das bacias hidrográficas inseridas no município de Rio Verde, Goiás, como
ferramenta ao planejamento urbano e agrícola”. Geografia Ensino & Pesquisa (22), e17.

SCHUMM, S. A. (1956). “Evolution of drainage systems and slopes in badlands at Perth Amboy,
New Jersey”. Geological Society of America Bulletin (67-5), pp. 597- 646.

SCHUMM, S. A. (1963). “A tentative classification of alluvial river channels”. United States
Geological Survey, Washington. (Circular, 477).

SILVA, C. S.; BISPO, C. O.; SANTANA, G. A. C.; GIRÃO, O. (2017). “DESLIZAMENTOS E
ENCHENTES NA BACIA DO RIO TEJIPIÓ: percepção e resilência frente a riscos
geomorfológicos”. Revista OKARA: Geografia em debate (11-2), pp. 316-337.

SILVA, C. S.; BISPO, C. O.; SILVA, S. B.; GIRÃO, O. (2016). “Análise do sistema fluvial frente
ao uso e ocupação da terra na bacia do rio Tejipió – Região Metropolitana do Recife”, in E-book
do I Workshop de Geomorfologia e Geoarqueologia do Nordeste. Org. por Listo, F.L.R;
Mützenberg, D.S. e Tavares, B.A.C., ed. GEQUA, Recife – PE, pp. 89 – 100.

SILVA, P. O. (2019). “Modelagem hidrológica do rio Tejipió por ocasião de chuvas intensas
levando em conta o efeito de marés”. Tese (Doutorado) - Engenharia Civil, Universidade Federal
de Pernambuco, Recife.

SOUZA, E. G. F.; NASCIMENTO, A. H. C.; CRUZ, E. A.; PEREIRA, D. F.; SILVA, R. S.,
SILVA, T. P.; FREIRE, W. A. (2021). “Delimitação e caracterização morfométrica da bacia
hidrográfica do Riacho do Navio, Pernambuco, a partir de dados SRTM processados no QGIS”.
Revista Brasileira de Geografia Física (14-3), pp. 1530-1540.

STRAHLER, A. N. (1957). “Quantitative Analysis of Watershed Geomorphology”. Transactions
American Geophysical Union (38-6), pp. 913-920.

VILLELA, S. M.; MATTOS, A. (1975). Hidrologia Aplicada. McGraw-Hill do Brasil - SP, 245 p.


	XVI SIMPÓSIO DE RECURSOS HÍDRICOS DO NORDESTE  
	15º SIMPÓSIO DE HIDRÁULICA E RECURSOS HÍDRICOS DOS
	Figura 1 – Localização da bacia hidrográfica do ri
	Quadro 1 – Parâmetros morfométricos e modelos mate
	Quadro 2 – Valores de referência para classificaçã
	Quadro 3 – Valores dos parâmetros morfométricos da
	Figura 2 – Hipsometria da bacia hidrográfica do ri

