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RESUMO – Caracterizar morfometricamente uma bacia pode auxilia na gestão de recursos hídricos, 

esse é um fator importante nos dias atuais, principalmente em regiões com baixa disponibilidade 

hídrica. Esse estudo objetiva apresentar o procedimento para determinar a morfometria de uma bacia 

hidrográfica, exemplificando com a delimitação e caracterização morfométrica e do mapa de uso e 

ocupação do solo da bacia hidrográfica do riacho Vitória em Petrolina-PE. Foram determinadas as 

redes de drenagem, características físicas das sub-bacias, morfometria da bacia do riacho e o mapa 

de uso e ocupação do solo para os anos de 1985 e 2020. A região apresentou predominância de terreno 

plano, com declividade abaixo de 3%, fator de forma 0,51, coeficiente de compacidade 1,96 e índice 

de circularidade 0,26, indicando um perfil alongado para a bacia e com baixa tendência de ocorrer 

enchentes. O mapa de uso e ocupação mostrou um crescimento considerável de áreas de ocupação 

urbana e de agricultura, enquanto houve redução na formação de caatinga e outras formações não 

florestal entre o ano de 1985 e 2020. 
 

ABSTRACT– Morphometrically characterizing a basin can help in the management of water 

resources, this is an essential factor nowadays, especially in regions with low water availability. This 

study aims to present the procedure to determine the morphometry of a watershed, exemplifying the 

delimitation and morphometric characterization and the land use and occupation map of the Vitória 

stream watershed in Petrolina-PE. The drainage networks, physical characteristics of the sub-basins, 

morphometry of the creek basin, and the land use and occupation map for the years 1985 and 2020 

were determined. The region showed a predominance of flat terrain, with a slope below 3%, form 

factor of 0.51, compactness coefficient of 1.96, and circularity index of 0.26, indicating an elongated 

profile for the basin and with a low tendency to flood. The use and occupation map showed 

considerable growth in urban and agricultural occupation areas. At the same time, there was a 

reduction in the formation of caatinga and other non-forest formations between 1985 and 2020. 
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Palavras-Chave – Parâmetros morfométricos, QSWAT, uso e ocupação do solo. 

 

INTRODUÇÃO:  

Em regiões com baixa disponibilidade hídrica os estudos de fenômenos hidrológicos são de 

grande importância para o desenvolvimento de metodologias voltadas a uma melhor gestão dos 

recursos hídricos. Para isso, o conhecimento das bacias hidrográficas e suas características 

morfométricas, além do uso e ocupação do solo são essenciais. Segundo Tucci (2009), a bacia 

hidrográfica é uma área natural que capta a água precipitada, que através de uma rede de drenagem, 

promove o escoamento até o exutório. 

As bacias hidrográficas possuem características morfométricas, que estão diretamente ligadas 

ao ciclo hidrológico. Outro ponto importante nesse estudo está relacionado ao uso e cobertura do solo, 

fator que influencia diretamente nos processos hidrológicos de uma bacia. A morfometria da bacia, 

tipo de uso e ocupação do solo e o padrão de drenagem fornecem dados para a avaliação de impactos 

ambientais, o que possibilita a elaboração de ações para o manejo adequado da região Benatti et al. 

(2015). 

Caracterizar uma bacia hidrográfica morfometricamente é estimar os parâmetros físicos que 

influencia os diversos processos hidrológicos e hidrossedimentológicos Chagas et al.(2022). Com os 

dados gerados é possível a elaboração de ações voltadas a um uso sustentável da bacia, além de 

possibilitar a identificação de áreas que tenham uma maior fragilidade a sofrerem impactos 

ambientais por um uso inadequado.  

O estudo de uso e ocupação do solo permite traçar uma evolução temporal da ocupação da 

bacia, esta informação também é importante no auxílio para elaboração de planos e ações voltadas ao 

melhor uso dos recursos na região. Através do sensoriamento remoto é possível monitorar as 

transformações ocorridas na região, possibilitando amenizar problemas e alocar da melhor forma os 

recursos naturais Lopes (2016). 

Para a análise morfométrica, Sistemas de Informações Geográficas (SIG), permitem a obtenção 

dos parâmetros de forma rápida e confiável Fraga (2014). Há diversos softwares baseados em SIG, 

em particular o QGIS, permite a visualização, análise, consulta e exploração interativa de dados 

geográficos, identificação e seleção de geometrias Chagas et al. (2022). Para auxiliar esse tipo de 

sistema são desenvolvidos plugins que contribuem com a manipulação dos dados para diversas 

análises, podendo destacar o Soil and Water Assessment Tool (SWAT), que trata de um modelo 

hidrológico com bastante utilidade nos estudos relacionados a hidrologia.   
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Partindo do contexto abordado, o objetivo deste estudo é apresentar as etapas de caracterização 

morfométrica de uma bacia hidrográfica e o mapa de uso e ocupação do solo, tendo como aplicação 

prática a delimitação da bacia hidrográfica do Riacho Vitória em Petrolina-PE e uma análise do uso 

e ocupação do solo na região, comparando os anos de 1985 e 2020. 

METODOLOGIA: 

Caracterização da área de estudo 

Para o estudo foi utilizado o riacho vitória, localizado no município de Petrolina, as margens do 

Rio São Francisco em Pernambuco, localizado nas coordenadas 9°24'44.4"S 40°32'04.2"W. A 

caracterização dessa pequena bacia será de grande utilidade para analisar o comportamento 

hidrológico na região, possibilitando ter parâmetros para outras microbacias na região.  

Segundo a classificação de Köppen, o clima no Município de Petrolina é BSwh’, ou seja, seco, 

vegetação xerófita, inverno seco e temperatura no mês mais frio, apresentando em média, superior a 

18ºC. A temperatura média anual é de 26,0 ºC. A precipitação média anual é de 521,5 mm, segundo 

Bezerra et al. (2013). 

Processamento dos dados SRTM 

O processo de delimitação da bacia foi iniciado com a obtenção do Modelo Digital de Elevação 

(MDE), disponibilizado pelo projeto TOPODATA do INPE através do link 

(http://www.webmapit.com.br/inpe/topodata/), que fornece informações com resolução de 30 m. 

Com a obtenção do DEM o arquivo foi aberto no QGIS(v. 3.16) e foi projetado para o sistema de 

coordenadas planas. Foi adotado o sistema UTM/Sirgas 2000, zona 24S. Para a delimitação da bacia 

hidrográfica e das redes de drenagem que a compõe, foi utilizado o modelo SWAT (QSWAT v.1.5.2). 

Criação da rede de drenagem e delimitação da bacia hidrográfica 

O modelo SWAT é capaz de gerar três níveis de escala espacial, a bacia hidrográfica, as sub-

bacias e pelas Unidades de Resposta Hidrológicas (URHs). As sub-bacias são áreas conectadas pela 

rede de drenagem e sua delimitação correta, além da rede de drenagem, são fatores de grande 

importância para estudos representativos da bacia. 

Para iniciar a delimitação das sub-bacias é necessário determinar o limiar para a criação da rede 

de drenagem, o limiar corresponde ao número de pixels associados a área mínima para a criação da 

rede de drenagem Bueno et al. (2017); Chagas et al. (2022). Por se tratar de uma área pequena, para 

termos uma bacia mais representativa utiliza-se um limiar menor, assim é possível obter uma rede 
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hidrográfica mais completa. Para a delimitação na área adotada foi considerado um limiar de 8550 

pixels, gerando uma área mínima de 835,56 ha para a região estudada. 

Para criar a rede de drenagem foi necessário fornecer um ponto de exutório, esse ponto foi 

determinado com auxílio do Google Earth, onde foi avaliado o ponto e coletada a coordenada para 

aplicar no QSWAT, sendo gerado assim os dados da rede de drenagem e na sequencia as sub-bacias 

que compõe a bacia hidrográfica do riacho Vitória. Com essa delimitação gerou-se um arquivo do 

tipo shapefile que represente o perfil da bacia delimitada. 

Uso do solo na bacia hidrográfica 

Para o mapa de uso e ocupação do solo utilizou-se as imagens dos satélites Landsat 5 para os 

dados referentes a 1985 e o Landsat 8 para o ano de 2020. Foi feita a extração através da Google 

Earth Engine, com dados referentes a plataforma Mapbiomas coleção 6.0. Com isso foi possível 

comparar as mudanças entre os dois anos de análise. 

Caracterização dos parâmetros morfométricos 

A caracterização foi feita através da determinação de parâmetros geométricos da bacia, calculou-

se a área de drenagem, perímetro, fator de forma, coeficiente de compacidade e o índice de 

circularidade, esses parâmetros foram calculados de acordo com as equações da tabela 1. 

No segundo passo da caracterização foram obtidas e determinadas a ordenação hierárquica dos 

canais, comprimento médio dos canais, densidade de drenagem, razão de bifurcação e frequência de 

drenagem. Para isso foram utilizados os parâmetros físicos já estimados e o auxílio das ferramentas 

“Stream reach” e “Watershed”, obtidos através da simulação do SWAT e das equações apresentadas 

na tabela 2. 

Tabela 1 – Parâmetros físicos e suas respectivas equações utilizadas para a caracterização morfométrica da 

bacia hidrográfica do Riacho Vitória. 

Parâmetro Descrição Equação e unidade Fonte 

Área (A) - m² -  

Perímetro (P) - m -  

Fator de Forma 

(Kf) 

Relação entre a área da bacia e o 

comprimento do eixo da bacia (L) 
     (m²/m) Horton (1945) 

Coeficiente de 

Compacidade (Kc) 

Relação entre o perímetro e a área 

da bacia (m/m²) 
Lima (1969) 

Índice de 

circularidade (IC) 

Relação entre a área e o perímetro 

da bacia 
  Miller (1953) 

 

𝐾𝑓 =
𝐴

𝐿2
 

𝐾𝑐 =0,28(P/√𝐴) 

𝐼𝐶 =12,57(A/P²) 
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Tabela 2 – Parâmetros hidrológicos e suas respectivas equações utilizadas para a caracterização 

morfométrica da bacia hidrográfica do Riacho Vitória. 

Parâmetro Descrição Equação e unidade Fonte 

Ordenação 

hierarquica dos 

canais 

- - 
Strahler 

(1957) 

Densidade de 

drenagem (Dd) 

Relação entre o comprimento da 

rede de drenagem e a área da bacia (km/km²) 
Horton (1945) 

Razão de 

bifurcação (Rb) 

Razão entre o número total de canais 

de uma ordem e o número total de 

canais de outra ordem 

imediatamente acima.   

Horton (1945) 

Frequência de 

drenagem (Fr) 

Representa o número total de canais 

em ordem hierárquica. Nu: Número 

de canais em ordem; NT: Número 

total de canais (%) 

Horton (1945) 

RESULTADOS:  

Com a caracterização da bacia hidrográfica e determinação dos parâmetros morfométricos, foi 

gerada a figura 1 – A, que representa o modelo digital de elevação com os canais de drenagem e sua 

respectiva ordem hierárquica e a figura 1 - B que apresenta a declividade encontrada na bacia. 

 

𝐹𝑟 = (𝑁𝑢/𝑁𝑡)100 

𝐷𝑑 = 𝐶𝑟/𝐴 

𝑅𝑏 = (
𝑁𝑢

𝑁𝑢 + 1
) 
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FIGURA 1 – Modelo digital de elevação (MDE) e rede hidrográfica classificado pelo método Strahler (1957) 

(A) e declividade da bacia hidrográfica do riacho Vitória (B) 

Por apresentar uma baixa diferença na altimetria, possibilita um escoamento mais lento na 

bacia. A declividade predominante na região fica abaixo dos 3%, o que caracteriza um relevo do tipo 

plano, segundo a classificação da EMBRAPA (2009). 

A Tabela 3 apresenta as características físicas para cada sub-bacia, onde SB indica a sub-bacia 

que foi criada, Shape_Area representa a área correspondente a sub-bacia, Shape_Leng é o perímetro, 

Len2 é o comprimento da rede de drenagem, Slo2 é a declividade encontrada, Wid2 a largura da rede 

de drenagem, Dep2 é a profundidade da rede de drenagem, MinEl é a menor altitude e MaxEl a maior 

altitude presente em cada sub-bacia, enquanto na tabela 4 verifica-se a hierarquia fluvial da rede de 

drenagem na bacia do riacho Vitória. Pelo método de Strahler (1957), trata-se de uma bacia com rede 

hierárquica de 3ª ordem tendo os canais de 1ª ordem de maneira predominante na área. 

Tabela 3 – Características físicas de cada sub-bacia que compõe a bacia hidrográfica do Riacho 

Vitória. 

SB 
Shape_Area 

(m²) 

Shape_Leng 

(m) 
Len2 (m) 

Slo2 

(%) 

Wid2 

(m) 

Dep2 

(m) 

MinEl 

(m) 

MaxEl 

(m) 

1 360091.56 4587.41 356.50 1.15 46.37 1.42 357.73 361.85 

2 25872389.87 43610.17 10807.80 0.07 38.70 1.26 361.85 369.90 

3 3660542.59 13150.15 1481.80 0.15 35.62 1.19 369.90 372.13 

4 4352646.12 14556.96 2273.90 0.10 27.09 0.99 372.13 374.43 

5 21567714.14 34497.01 6430.50 0.18 20.63 0.83 361.85 373.72 

6 4494980.50 15413.55 3385.60 0.16 16.34 0.71 373.72 379.26 

7 24004618.71 39083.30 8431.00 0.14 25.09 0.94 374.43 386.19 

8 1115732.64 7523.07 1155.90 0.00 19.04 0.78 372.13 370.77 

9 3767118.09 11254.02 2070.30 0.17 21.05 0.84 386.19 389.80 

10 3222765.16 11009.29 2479.60 0.24 19.21 0.79 389.80 395.72 

11 7621991.56 18287.60 2945.70 0.24 13.65 0.63 395.72 402.82 

12 11543452.46 23608.86 1892.00 0.27 5.60 0.35 369.90 374.97 

13 14761107.91 28930.51 2194.80 0.20 6.49 0.38 374.43 378.82 

14 23927260.05 37431.33 6842.90 0.29 8.67 0.46 370.77 390.38 

15 11111326.64 23426.29 1611.60 0.12 5.47 0.34 373.72 375.61 

16 10244878.78 30459.73 733.00 0.21 5.21 0.33 379.26 380.80 

17 63733261.07 67155.17 15026.20 0.25 15.60 0.69 370.77 408.15 

18 11691939.69 21590.29 2189.50 0.33 5.64 0.35 386.19 393.31 

19 11102155.25 23731.31 1153.80 0.46 5.47 0.34 389.80 395.07 

20 35926383.75 48011.48 10452.80 0.32 11.06 0.54 395.72 429.48 

21 21773039.20 28134.38 4405.30 0.31 8.19 0.45 402.82 416.28 

22 54063292.47 64038.61 17338.90 0.29 14.14 0.64 379.26 429.89 

23 21580930.54 33333.53 5988.50 0.34 8.15 0.44 402.82 423.47 
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Tabela 4 - Hierarquia fluvial da bacia do Riacho vitória 

ORDEM Rb Fr (%) Com Rd (m) 

1ª 1.50 52,17 69829.30 

2ª 2.67 34,78 29172.50 

3ª - 13,04 12646.10 

 

Para a Bacia do riacho Vitória, a declividade média encontrada foi 0,26. O novo Código 

Florestal Brasileiro de 2012 determina que regiões com declividade acima de 45% dever ser 

consideradas como áreas de preservação permanente. A figura 2 mostra todas as sub-bacias criadas e 

as respectivas redes de drenagem que compõe a bacia hidrográfica do riacho Vitória. 

 

Figura 2 – Identificação das sub-bacias e redes de drenagem que compõe a bacia do Riacho vitória 

Os parâmetros morfométricos para a rede de drenagem estão na tabela 3. A densidade de 

drenagem permite identificar onde ocorre maior ou menor velocidade do escoamento Bueno et al. 

(2017); Neto et al. (2014). O valor da densidade hidrográfica foi baixo, 0,28 km.km-2, o que sugere 
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pouca susceptibilidade a enchentes e não está sujeita a inundações Lopes (2016). Segundo (Fraga 

(2014), possui uma maior superfície de contribuição em relação à quantidade de canais.  

Com base no procedimento descrito anteriormente, chegou-se a uma caracterização da bacia 

hidrográfica. Calculou-se os parâmetros com base na tabela 1 e o auxílio do GIS, sendo os valores 

apresentados na tabela 5. 

Tabela 5 - Características físicas e morfométricas da bacia do riacho Vitória 

Parâmetros físicos Resultados para a bacia 

Área 391,48 km² 

Perímetro 138,22 km 

Fator de forma 0,51 

Coeficiente de Compacidade 1,96 

Índice de circularidade 0,26 

 

Para a caracterização de uso e ocupação do solo elaborou-se mapas para analisar como foi a 

evolução do uso na escala temporal, considerando-se o período de 1985 até o ano de 2020 como 

apresentado na figura 3. 

 

Figura 3 – Mapa de uso e ocupação do solo nos anos de 1985 e 2020 
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Comparando-se as mudanças ocorridas entre os anos de 1985 e 2020, percebe-se uma mudança 

considerável, à medida que as ocupações de áreas urbanas e de uso para a agricultura demonstram 

um crescimento grande em relação a área analisada, a ocupação pertencente a formação florestal do 

tipo a caatinga e formação não florestal apresentam uma redução acentuada em sua ocupação, como 

é visto na figura 3. 

CONCLUSÃO 

A bacia estudada possui uma predominância hierárquica em sua rede fluvial de 3ª ordem, 

também é predominantemente plana e apresenta baixa tendência de ocorrência de enchentes. Através 

da comparação entre os anos de 1985 e 2020 percebe-se que ocorreu um aumento na área de ocupação 

urbana e de agricultura e redução das áreas com vegetação natural. 

Esse estudo foi importante para entender as principais características da bacia hidrográfica e 

como ocorreu a mudança de uso e ocupação do solo na região, o que possibilita auxiliar em estratégias 

para um uso mais eficiente dos recursos na região. 
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