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RESUMO – A bacia hidrográfica do rio Caiçá é uma importante bacia federal que engloba parte dos 

estados da Bahia e Sergipe. Possui uma área de aproximadamente 170,47 km², que tem perdido 

significativa parte da vegetação existente para atividade antrópica. A referida bacia possui um 

formato alongado que a identifica como uma área não sujeita a enchentes, fato corroborado pelo 

índice de compacidade (kc) de 1,92 e pelo fator de forma (kf) de 0,26, reforçado pelo índice de 

circularidade (Ic) de 0,27 obtidos para a bacia. Em relação ao uso e ocupação do solo na bacia do rio 

Caiçá, verifica-se que a maior porção da bacia, cerca de 71%, é destinada para pastagem, seguida por 

14% de áreas agrícolas, restando 13% da área total da bacia com vegetação nativa. O rio Caiçá é um 

importante corpo d’água na região, sendo classificado como um curso d’água de ordem 4, de acordo 

com o sistema de drenagem, seguindo a hierarquia de Strahler, sendo que a bacia apresentou uma 

densidade de drenagem de 0,87 km.km-2. 

 

ANALYSIS MORPHOMETRIC OF THE BASIN OF THE RIVER CAIÇA, 

BA/SE. 
ABSTRACT – The catchment area of the river is an important Caiçá federal basin comprising part 

of the states of Bahia and Sergipe. It has an area of approximately 170,47 km², which has lost a 

significant part of existing vegetation to anthropic activity. The mentioned basin has an elongated 

shape which identifies it as an area not subject to flooding, fact confirmed by firmness index (kc) of 

1.92 and by form factor (kf) of 0.26, reinforced by the index of circularity (CI) of 0.27 obtained for 

the river basin. In relation to the use and occupation of the soil in this basin of the river Caiçá, it can 

be verified that the largest portion of the basin, around 71%, is intended for grazing, followed by 14% 

of agricultural areas, leaving 13% of the total area of the basin with native vegetation. The river is an 

important body water in the region, being classified as a water-course of order 4, in accordance with 

the drainage system, following the hierarchy of Strahler, although the basin has submitted a drainage 

density of 0,87 km.km-2. 

 

Palavras-Chave – Morfologia, Interação, Ocupação 

 

                                                           
1) Eng. Agrônomo, Mestrando em Recursos Hídricos na Universidade Federal de Sergipe, Aracaju, Sergipe, Brasil, (79) 2105-6378, e-mail: 

lucasbaptistaufrb@gmail.com  
2) Eng. Sanitária Ambiental, Mestranda em Recursos Hídricos na Universidade Federal de Sergipe, Aracaju, Sergipe, Brasil, (79) 2105-6378, e-mail: 

reby_andrade@hotmail.com 

3) Eng. Sanitária Ambiental, Mestranda em Recursos Hídricos na Universidade Federal de Sergipe, Aracaju, Sergipe, Brasil, (79) 2105-6378, e-mail: 
ivanemnsena@gmail.com 

4) Química Industrial, Mestranda em Recursos Hídricos na Universidade Federal de Sergipe, Aracaju, Sergipe, Brasil, (79) 2105-6378, e-mail: 

carolinesmendonca@gmail.com 



XIII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste  2 

1 - INTRODUÇÃO 

A Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, 

define a bacia hidrográfica como a unidade territorial para implementação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, sendo 

assim, o entendimento das características morfométrica da bacia é de fundamental importância para 

uma gestão eficaz da mesma.  

Segundo Teodoro et al (2007), a caracterização morfométrica da bacia hidrográfica é um dos 

primeiros e mais habitual procedimento realizado em análises hidrológicas ou ambientais, 

objetivando elucidar as distintas questões relacionadas com o entendimento da dinâmica ambiental 

tanto a nível local quanto regional.  

As características físicas e bióticas da bacia hidrográfica são de significativa importância nos 

processos do ciclo hidrológico, influenciando nos processos de infiltração deflúvio, 

evapotranspiração e nos escoamentos superficiais e subsuperficiais. No qual, a geomorfologia e o 

relevo, agem sobre a taxa de deflúvio, ou seja, sobre o regime de produção de água e por consequência 

sobre a taxa de sedimentação (Stipp et al., 2010; Tonello et al., 2006). 

Para Lima (2008), torna-se necessário, para o entendimento do funcionamento de uma bacia, 

expressar quantitativamente as manifestações de forma e processos, e suas inter-relações. Para tal, 

vários parâmetros físicos foram desenvolvidos, sendo que alguns aplicáveis à bacia como um todo, 

enquanto outros a apenas certas características do sistema. No entanto, é importante salientar que 

nenhum desses parâmetros deve ser entendido como capaz de simplificar a complexa dinâmica da 

bacia hidrográfica, que inclusive, apresenta magnitude temporal. 

Fenômenos de enxentes e inundações são recorrentes em muitas regiões brasileiras, acarretando 

em perdas e destruições. A busca por formas de conter e diminuir os impactos desse fenômeno torna-

se impressindível nesse contexto. O conhecimento da característica física da unidade de planejamento 

é o primeiro passo para formular projetos de conteção e diminuição desses impactos. 

Em vista do exposto objetivou-se, com este trabalho, a caracterização dos atributos 

morfométricos da bacia hidrográfica do rio Caiçá, afim de oferecer suporte as autoridades na gestão 

da referida bacia. 

 

2 - METODOLOGIA 

 

Área de estudo 

O presente estudo foi desenvolvido na bacia do rio Caiçá, Figura 1, que engloba parte dos 

estados de Bahia e Sergipe. A porção sergipana, compreende os municípios de Simão Dias e Lagarto 

e, no território baiano, o município de Paripiranga. Atualmente, só é possível encontrar fragmentos 
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isolados da vegetação que outrora existia na região e deu espaço, principalmente, a agricultura e 

pecuária. A região ainda sofre com a interferência do adensamento populacional no município de 

Simão Dias. 

 

Figura 1.Localização da bacia hidrográfica do rio Caiçá 

 

Mapa de uso e ocupação 

 

Os dados morfológicos para a bacia do rio Caiçá foram obtidos diretamente pelo computador, 

com auxílio de um Sistema de Informação Geográfica (SIG) datada de 10 de dezembro de 2013, bem 

como o mapa de uso e ocupação do solo que foi gerado por vetorização de imagem manual, A 

imagem, com referência espacial Datum WGS 1984 UTM Zona 24S, foi fornecida pelo Ministério 

do Meio Ambiente (MMA).  

Diante das informações geradas através das ferramentas usada no estudo da bacia houve a 

possibilidade de se estudar determinadas características físicas da área da bacia, perímetro, fator de 

forma, coeficiente de compacidade, índice de conformidade, declividade da bacia, declividade do 

curso d’água, densidade de drenagem e ordem dos cursos d’água, tempo de concentração. 

A caracterização morfométrica consistiu na determinação dos índices geométricos, definidos 

conforme (Rodrigues e Adami, 2005): 
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CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS NOTAÇÕES  

Área Total A  

Coeficiente de compacidade  𝐾𝑐 = 0,28
𝑃

√𝐴
 

 

Comprimento axial Laxial  

Fator de forma 𝐾𝑓 =
𝐴

𝐿²
  

Índice de circularidade  Ic =
12,57 ∗ A 

P²
 

 

Perímetro Total  P  

Razão de elongação Ke=1,128𝑥
𝐴0,5

𝐿𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙
  

 

As classes de declividade foram geradas e reclassificadas em seis intervalos distintos sugeridos 

pela Embrapa (1979) utilizando-se a técnica de reclassificação disponível na extensão do programa 

de Sistema de Informação Geográfica (SIG) utilizado no presente trabalho. 

Outro fato importante, de acordo com Villela & Mattos (1975), é a relação expressiva do 

formato da sub-bacia hidrográfica com o comportamento do escoamento superficial, que foram 

determinados pelos seguintes indicies: 

 

CARACTERISTICAS DA REDE DE DRENAGEM  

 

NOTAÇÕES 

 

Coeficiente de rugosidade  𝐶𝑟 = 𝐼𝑚é𝑑𝑖𝑎 ∗ 𝐷𝑑 

Comprimento do curso d'água principal  Lp 

Comprimento total do curso d'agua  Lt 

Densidade de drenagem  Dd 

Ordem curdo d'água Ord 

 

 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A bacia do rio Caiçá compreende uma área de aproximadamente 170,47 km², apresentando 

formato alongado que a identifica como uma área não sujeita a enchentes, fato corroborado pelo 

índice de compacidade (kc) de 1,92 e pelo fator de forma (kf) de 0,26, reforçado pelo índice de 

circularidade (Ic) de 0,27 obtidos para a bacia, como observado na Tabela 1. A Figura 2 demonstra 

de forma mais detalhada o uso e ocupação do solo na bacia do rio Caiçá. Verifica-se que a maior 

porção da bacia, cerca de 71%, é destinada para pastagem, seguida por 14% de áreas agrícolas. A 

atribuição de áreas para essas atividades foi possível mediante o desmatamento da vegetação 

existente, restando apenas 13% da área total da bacia com vegetação nativa. 
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Tabela 1.Características geométricas da bacia do rio Caiçá 

Características Geométricas 

Área Total 170,47 Km 

Coeficiente de compacidade (Kc) 1,92 

Comprimento axial (Laxial) 25,48 Km 

Fator de forma (Kf) 0,26 

Índice de circularidade (Ic) 0,27 

Perímetro Total (P) 89,33 Km 

Razão de elongação (Ke) 0,58 

 

 

 

Figura 2.Uso e ocupação do solo na bacia do rio Caiçá. 

 

Os fragmentos de vegetação existentes na bacia estão cercados por pastagem e áreas agrícolas, 

com a área urbana localizada entre esses fragmentos e próxima ao curso d’agua do rio Caiçá. Fato 

que, inclusive, tem prejudicado a qualidade da água do referido rio devido à falta de um adequado 

monitoramento e gestão desse recurso. Lima (2008), salienta que o manejo de bacias hidrográficas 

envolve, normalmente, tanto ações ou práticas não-estruturais (manejo da cobertura vegetal), como 

estruturais (obras de engenharia), demonstrando a importância da cobertura vegetal para a produção 

de água bem como manutenção da sua qualidade. 

O rio Caiçá é um importante corpo d’água na região, sendo classificado como um curso d’água 

de ordem 4, de acordo com o sistema de drenagem, seguindo a hierarquia de Strahler, Figura 3. Ordem 
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inferior ou igual a 4 é comum em pequenas bacias hidrográficas (Ferrari et al, 2012). Considera-se 

que quanto mais ramificada for, melhor será a rede de drenagem. A referida bacia apresentou uma 

densidade de drenagem de 0,87 km.km-2, como pode ser observado na Tabela 2, sendo considerada 

como uma bacia de drenagem regular, segundo Carvalho e Silva (2006). 

 

Figura 3.Ordem do curso d'água do rio Caiçá 

 

Tabela 2.Características da rede de drenagem da bacia do rio Caiçá 

Características da Rede de Drenagem 

Coeficiente de rugosidade (Cr) 5,38 

Comprimento do curso d'água principal (Lp) 35,19 Km 

Comprimento total do curso d'agua (Lt) 148,69 Km 

Densidade de drenagem (Dd) 0,87 Km Km-2 

Ordem curdo d'água 4 

 

As altitudes na bacia hidrográfica, observadas na Figura 4, variaram de 180 a 578 m, 

apresentando média próxima de 314 m. Quanto à declividade, representada na Figura 5, a bacia possui 

média de 6,16 %. Este valor é condizente com o relevo suavemente ondulado, segundo a classificação 
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da Embrapa (1979), resultado concordante com a região de tabuleiros costeiros onde a bacia está 

inserida. Os dados referentes às características do relevo estão representados na Tabela 3. 

  

Figura 4. Curvas de nível e Modelo Digital de Elevação da bacio do rio Caiçá. 

 

Figura 5. Declividade da bacia do rio Caiçá. 
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Tabela 3.Características do relevo da bacia do rio Caiçá. 

Características do Relevo 

Altitude média 314,082 m 

Altitude mínima 180 m 

Altitude máxima 578 m 

Declividade média 6,16 % 

Declividade mínima 0 % 

Declividade máxima 44,92 % 

Razão do relevo (Rr) 0,016 

 

Na bacia é verificado um grande conflito de uso do solo em áreas que deveriam ser de APPs 

(Tabela 4), principalmente, áreas que foram derrubadas para dar lugar a pastagem. Considerou-se 

como APP uma área de 30 metros ao longo da margem do rio Caiçá e com 50 metros de raio ao longo 

da nascente do mesmo. Regiões que apresentam declividade igual ou superior a 45º também são 

consideradas como APP, porém, para a bacia estudada, a maior declividade encontrada foi de 24°. 

 

Tabela 4 - Conflito do uso do solo em áreas de APP 

USO % Total 

Agricultura/solo exposto 0,161 

Área urbana 0,014 

Corpo d'água 0,0024 

Pastagem 99,77 

Vegetação 0,054 

Soma 100 

 

4 - CONCLUSÃO 

A bacia do rio Caiçá possui um formato alongado que a identifica como uma área não sujeita a 

enchentes, fato corroborado pelo índice de compacidade (kc) de 1,92 e pelo fator de forma (kf) de 

0,26, reforçado pelo índice de circularidade (Ic) de 0,27 obtidos para a bacia. 

A referida bacia teve significativa parte da vegetação nativa desmatada pela atividade antrópica. 

Atualmente, há apenas fragmentos da vegetação nativa, onde as espécies vivem isoladas, correndo 

sérios riscos de extinção. Práticas de recuperação dessa áreas é de fundamental importância para 

preservação desse corpo d’água, visando a oferta de água tanto em quantidade quanto em qualidade 

adequada. A criação de corredores ecológicos seria uma prática interessante, uma vez que existem 
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fragmentos de vegetação isolados na região, e essa técnica proporcionaria uma interação entre as 

espécies.  

A existência de uma aglomeração urbana próxima aos fragmentos vegetados e aos corredores 

propostos eleva a necessidade de uma fiscalização para diminuir o impacto de possíveis atividades 

antrópicas nessa região. Todavia, o fato de os fragmentos estarem dispostos de forma compacta 

diminui significativamente possíveis impactos a esses. 
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