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RESUMO – O presente estudo teve como objetivo a caracterização fisiográfica da Bacia hidrográfica 

do Rio Brumado fazendo-se uso de ferramentas de Sistemas de Informações Geográficas. A área de 

estudo está localizada na mesorregião centro-sul da Bahia, sendo um dos afluentes da bacia do rio de 

Contas, pertencentes a Região Hidrográfica do Atlântico Leste. Para os parâmetros físicos estudados, 

a referida bacia apresentou os seguintes resultados: área de 3193,88 km²; altitude máxima e mínima 

de 1922 e 329 m, respectivamente; declividade média de 2,38%; coeficiente de compacidade de 2,48; 

e densidade de drenagem de 0,58 km/km². Estes resultados demonstram que a bacia do Rio Brumado 

é pouco susceptível à ocorrência de enchentes, possui boa densidade de drenagem e relevo que 

favorece a infiltração da água. 

ABSTRACT –  The present study aimed the physiographic characterization of the Brumado River 

Basin using Geographic Information System tools. The studied area is located in the Center-South 

region of Bahia, and is an important tributary of Contas River, belonging to the Atlântico Leste 

hydrographic region. From the estimate of some physical parameters, the basin presented the 

following results: area of 3193,88 km²; highest quota altitude 1922 m and lowest quota altitude 329 

m; average declivity of 2,38 %; compactness coefficient of 2,48; drainage density of 0,58 km/km². 

These results show that the Brumado River Basin is less prone to floods, has a good drainage density 

and a relief that helps the water infiltration. 
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1 – INTRODUÇÃO 

  Compreender as características geomorfológicas de uma bacia hidrográfica é de extrema 

importância para o entendimento de como as mesmas podem influenciar no ciclo hidrológico, para 

posteriormente, aplicar corretamente as políticas nacionais de recursos hídricos, e evitar conflitos 

quanto a utilização destes. O comportamento hidrológico de uma bacia hidrográfica é função de 

características como forma, relevo, área, geologia, rede de drenagem, solo e tipo da cobertura vegetal 

(Lima, 1986). 

 De acordo com Tucci (1993) a bacia hidrográfica é o elemento básico para o estudo do ciclo 

hidrológico, principalmente no que se refere a infiltração e escoamento superficial. É definida como 

área de captação natural da água da precipitação que faz convergir os escoamentos do seu conjunto 

de vertentes (rede de drenagem) para um único leito, que é o ponto de saída, denominado exutório. 

Ainda segundo o autor, a bacia é um sistema físico no qual a entrada é o volume de água precipitado 

e a saída é o volume de água escoado, levando em consideração, como perdas intermediárias, os 

volumes evaporados e transpirados e também os infiltrados. 

Estudos realizados por Vilella e Mattos (1975) confirmam a existência de uma enorme 

correspondência entre as características físicas de uma bacia hidrográfica e o regime hidrológico da 

região na qual a mesma está inserida, pois através de relações e comparações entre esses dois 

elementos pode-se determinar indiretamente, por extrapolações, os valores hidrológicos em regiões 

onde esses dados são escassos. 

Estas características são obtidas dos dados que podem ser extraídos de mapas, fotografias 

aéreas e imagens de satélite. Técnicas de delimitação automática de bacias hidrográficas têm sido 

implementadas em ambientes de Sistemas de Informações Geográficas (SIG), promovendo resultados 

relevantes (Sobrinho et al., 2010). 

 Esta possibilidade é viável através do desenvolvimento de algoritmos que são incorporados 

ao conjunto de funções dos Sistemas de Informações Geográficas, tornando o processamento dos 

dados para caracterização das variáveis fisiográficas mais rápido e eficiente (Oliveira, 2002). Estudos 

comprovam as vantagens da utilização das técnicas de SIG sobre os métodos manuais 

tradicionalmente utilizados, uma vez que permitem a obtenção de resultados menos subjetivos, em 

menor tempo, e com nível de exatidão comparável aos obtidos pelos métodos manuais (Ribeiro et al., 

2002; Tribe, 1992; Garbrecht e Martz, 1993; Eash, 1994; Jenson e Domingues, 1988).  

 De acordo com Teodoro et al. (2007), a caracterização morfométrica de uma bacia 

hidrográfica é um dos passos primordiais ao se fazer análises hidrológicas ou ambientais, visando 

elucidar questões relacionadas ao entendimento da dinâmica ambiental do local a ser estudado. Além 

disso, estudos sobre o relevo e a declividade da bacia são imprescindíveis para o correto manejo da 

área, fazendo-se uso das corretas técnicas de conservação do solo e da água (Cecílio e Reis, 2006). 
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 Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo determinar as características fisiográficas 

da bacia hidrográfica do Rio Brumado, um dos principais afluentes da bacia do Rio de Contas (Bahia), 

usando-se ferramentas de Sistemas de Informações Geográficas. 

 

2 – MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 – ÁREA DE ESTUDO 

 O trabalho foi realizado na bacia hidrográfica do Rio Brumado, localizada na mesorregião 

centro-sul da Bahia sendo um dos afluentes da bacia do rio de Contas, pertencentes a Região 

Hidrográfica do Atlântico Leste. O rio nasce na Serra das Almas, município de Rio de Contas, e se 

estende por Livramento de Nossa Senhora, Dom Basílio e Brumado, desaguando no Rio de Contas, 

no limite entre os municípios de Tanhaçú, Ituaçú e Brumado.  O Departamento Nacional de Obras 

Contra as Secas implantou em 1983 um grande reservatório com capacidade de 105 milhões de metros 

cúbicos no município de Rio de Contas, visando a perenização do rio. Tal projeto possibilitou a 

implantação de grandes projetos de irrigação no Vale do Rio Brumado, tornando-o de grande 

importância econômica para a região. 

 

2.2 – DADOS 

 Os dados do SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) utilizados neste estudo têm 

resolução de 90 metros, e foram obtidos no endereço eletrônico: 

http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br/download/ba/ba.htm. Outros dados, como limites municipais, 

estão disponíveis no endereço: http://www.ibge.gov.br. O processamento e análise dos dados foi feito 

com uso do software ArGis 10.1 e suas extensões, como ArcHydro Tools, Hidrology, 3D Analyst 

Tools e Spatial Analyst Tools. 

 

2.3 – ENFOQUE METODOLÓGICO 

2.3.1 – Delimitação Automática 

2.3.1.1 – Preenchimento de Falhas 

 O modelo do terreno que acompanha os dados SRTM possui falhas, que são originadas pela 

ocorrência de corpos hídricos e relevo acidentado (Luedeling, 2007).  Estas falhas são chamadas de 

“sinks” e o preenchimento delas é o primeiro tratamento dado à matriz das altitudes, por serem 

empecilhos durante a aplicação de modelos hidrológicos (Sobrinho et al., 2010). Para tanto, faz-se 

uso da função “fill sinks” do software para elaborar uma imagem de melhor consistência. 

 

2.3.1.2 – Direção de Fluxo e Fluxo Acumulado 

http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br/download/ba/ba.htm
http://www.ibge.gov.br/
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 A direção de fluxo define as relações hidrológicas entre pontos dentro de uma bacia 

hidrográfica, sendo a continuidade topológica necessária para que uma drenagem funcional possa 

existir (Rennó et al., 2008). É obtida pela função “flow direction”, gerando uma grade que define as 

direções de fluxo, baseando-se na linha de maior declividade do terreno. Esta grade determina a 

direção de maior declividade de um pixel em relação aos oito pixels vizinhos (Sobrinho et al., 2010). 

 De acordo com Valeriano (2008), o fluxo acumulado indica o grau de confluência do 

escoamento. Pode ser denominada, também, como a rede hidrográfica em que cada “pixel” contém o 

valor correspondente ao número de “pixels” que contribuem para que a água chegue até ele (Mendes 

e Cirilo, 2001), sendo obtido pela função “flow accumulation” do ArcHydro. 

 

2.3.1.3 – Determinação dos Córregos 

 Define os córregos, pela ferramenta “stream definition”, atribuindo valor 1 aos “pixels” que 

tem valor acima do limiar especificado (“number of cells”). Quanto menor o valor escolhido, mais 

denso será a rede de córregos – isso não significa que os canais sejam significativos ou existentes. 

Em seguida, é criada uma grade de segmentos com identificação única por meio da ferramenta 

“stream segmentation” (ESRI, 2011). Neste trabalho, o limiar utilizado foi de 200 pixels, gerando 

uma rede bastante densa. 

 

2.3.1.4 – Delimitação das Bacias de Captação 

Fazendo-se uso da ferramenta “catchment grid delineation”, é criada uma matriz na qual cada 

“pixel” carrega um valor que indica a qual bacia a célula pertence. Este valor corresponde ao valor 

carregado pelo córrego que drena a área (ESRI, 2011). 

 

2.3.1.5 – Processamento das Bacias de Captação e da Rede de Drenagem 

 O arquivo matricial das bacias de captação e da rede com os córregos é transformado em 

arquivo vetorial fazendo-se uso das ferramentas “catchment polygon processing” e “drainage line 

processing”, respectivamente (ESRI, 2011). 

 

2.3.1.6 – Tratamento manual das Bacias de Captação e da Rede de Drenagem 

 Os arquivos vetoriais das bacias de captação e da rede de drenagem foram editados 

manualmente, visando excluir do arquivo córregos e bacias muito distantes do afluente principal.  

 

2.3.2 – Características Físicas da Bacia 

 Parâmetros gerais (perímetro, área, declividade e altitude) foram adicionados à tabela de 

atributos do arquivo vetorial da bacia hidrográfica por meio da função “add surface information”, 
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tomando como base o arquivo SRTM do local. A partir destes, pode-se calcular o coeficiente de 

compacidade (Kc), o comprimento total dos cursos d’água (Lt), a densidade de drenagem (Dd) e a 

extensão média do escoamento superficial (l) da bacia. 

 O Kc, é um coeficiente utilizado para determinar a forma da bacia, relacionando a forma da 

primeira com um círculo. Quanto mais irregular a bacia hidrográfica, maior será o valor de Kc. Ele 

dá uma ideia sobre a susceptibilidade da bacia à ocorrência de enchentes, sendo que áreas mais 

circulares tem mais tendência a sofrerem enchentes, e é obtido com a equação 1 (Cecílio e Reis, 

2006). 

𝐾𝑐 = 0,28 
𝑃

√𝐴
                                                                                                                         (1) 

Em que: 

 P – perímetro da bacia (km), 

 A – área da bacia (km²), 

A densidade de drenagem indica o grau de desenvolvimento do sistema de drenagem, 

indicando a eficiência da drenagem de uma bacia. Depende do clima, da topografia, do tipo de solo e 

do material rochoso, podendo ser determinada com o emprego da equação 2, conforme Cecílio e Reis 

(2006). 

𝐷𝑑 =  
𝐿𝑡

𝐴
                                                                                                                                 (2) 

Em que: 

 Lt – largura total dos cursos d’água (km), 

 A extensão média do escoamento superficial é a distância média que a água da chuva teria 

que escoar sobre o terreno da bacia desde o ponto de queda até o curso mais próximo – caso o 

escoamento se desse em linha reta. Pode ser determinada com a equação 3 (Cecílio e Reis, 2006). 

𝑙 =  
𝐴

4𝐿𝑡
                                                                                                                                   (3) 

 A curva hipsométrica e a curva de distribuição de declividades da bacia foram calculadas com 

o auxílio da ferramenta “reclassify”. A reclassificação foi feita utilizando-se dez níveis com intervalos 

equidistantes. As tabelas geradas a partir da reclassificação do “slope” foram exportadas, para que se 

pudesse plotar a curva de distribuição das declividades. Já a curva hipsométrica foi plotada usando a 

planilha exportada após a reclassificação da imagem SRTM. 

  

3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Figura 2 encontram-se a bacia de captação e a rede de drenagem da bacia do Rio Brumado. 
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Figura 1: Bacia e rede de drenagem do Rio Brumado. 

 Com o uso das ferramentas SIG e dos seus módulos determinou-se as características 

físiográficas da bacia em estudo, conforme apresentado na Tabela 1. 

Tabela 1: Características fisiográficas da bacia do Rio Brumado 

PARÂMETROS DA BACIA DO RIO BRUMADO 

PERÍMETRO (km) 500,69 

ÁREA (km²) 3193,88 

ALTITUDE MÁXIMA 1922 

ALTITUDE MÍNIMA 329 

ALTITUDE MÉDIA 1125,5 

DECLIVIDADE MÁXIMA (%) 66,11 

DECLIVIDADE MÍNIMA (%) 0 

DECLIVIDADE MÉDIA (%) 2,38 

COEFICIENTE DE COMPACIDADE (Kc) 2,48 

COMPRIMENTO DOS CURSOS D'ÁGUA – Lt (km) 1870,49 

DENSIDADE DE DRENAGEM – Dd (km/km²) 0,58 

EXTENSÃO MÉDIA DO ESCOAMENTO SUPERFICIAL – l (km) 0,42 

  

 O perímetro total do limite da bacia é de 500,69 km; a sua área de drenagem, que é a projeção 

horizontal da área entre os divisores topográficos da bacia é de 3.193,88 km². A altitude máxima foi 

de 1922 m, a mínima 329 m e a média 1125,5 m. A declividade máxima encontrada foi de 66,11%, 

sendo a média de 2,38%. Os altos valores de altitude, amplitude altimétrica e declividade são pelo 

fato de a nascente do rio se localizar na Serra das Almas (uma das áreas do estado com maior altitude) 

e em seguida o mesmo seguir por uma região plana – Vale do Rio Brumado. Essa diferença de altitude 

dentro da bacia implica em variações climáticas, como em precipitação, temperatura e 

evapotranspiração, além de definir climas diferentes entre as localidades. 

O Kc determinado foi de 2,48, significando que a bacia estudada possui pouca semelhança com 

a forma de um círculo, já que seu valor está distante de 1, classificando-a como menos sujeita à 

ocorrência de enchentes. O valor do comprimento total dos cursos d’água é de 1870,48 Km. 

Tomando-se como base este valor, tem-se uma densidade de drenagem de 0,58 km/km². De acordo 
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com Villela e Matos (1975), a densidade de drenagem varia de 0,5 km/km² (drenagem pobre) a 3,5 

km/km² (bacias excepcionalmente bem drenadas). A extensão média do escoamento superficial é de 

0,42km. 

Em um estudo realizado por Teodoro et al. (2007), o Kc da bacia do Marivan foi de 1,03 e a 

Dd 0,68 km/km². Isso indica que a bacia estudada pelo autor está mais susceptível à ocorrência de 

enchentes, apesar de possuir maior densidade de drenagem. 

 Após a reclassificação da imagem SRTM em dez classes com intervalos equidistantes, obteve-

se o arquivo matricial da Figura 2 (B). A classe 1 (329 – 488 metros de altitude), apresentou maior 

distribuição, ocupando mais de 1300 km². A classe 6 (1126 – 1284 m), teve distribuição intermediária, 

estando presente em mais de 100 km². Já a classe 10 (1763 – 1922 m), apresentou menor distribuição, 

ocupando somente 0,3 km², entretanto, sua densidade de drenagem é maior do que a do rio Brumado 

 

Figura 2: SRTM após preenchimento de falhas (A) e após reclassificação (B). 

  Com os valores obtidos acima, das porcentagens acumuladas e com o ponto médio da altitude 

de cada um dos dez intervalos de classe obteve-se a curva hipsométrica da bacia, apresentada na 

Figura 3.  

 

Figura 3: Curva hipsométrica da Bacia do Rio Brumado. 
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Realizando-se a reclassificação do Slope em dez classes com intervalos equidistantes, obteve-

se o arquivo matricial representado na Figura 4 (B). A classe 1 (0 - 6,4 % de declividade), ocupou a 

maior área, estando presente em mais de 2000 km² (69% da bacia). Uma grande parte da área (mais 

de 539 km²) se enquadrou na classe 2 (6,4 - 12,8%). As demais classes tiveram pouca 

representatividade, sendo que a classe 6 (32 - 38,4 %) esteve presente em somente 14 km² (0,47% da 

bacia). Já a classe 10 (58,7 – 64 %) representou somente 0,003% de toda área da bacia hidrográfica.  

No trabalho realizado por Candido et al. (2014) na bacia do rio Verruga, com área de drenagem 

de 883,38 km², perímetro de 157,17 km e comprimento total dos cursos d’água de 55,12 km, obteve-

se um Kc de 1,48 e densidade de drenagem de 0,77 km/km². A altitude máxima é de 1080 m e a 

mínima 320 m. Pode-se perceber então que a bacia do rio Verruga teve o Kc mais próximo de 1, 

estando mais sujeita à ocorrência de enchentes, entretanto por apresentar Dd maior, a mesma possui 

uma rede de drenagem mais bem desenvolvida.  

Assim como na Bacia do Rio Brumado, a maior parte da Bacia do Rio Verruga (33,4%) 

apresenta relevo plano (0 – 3 %). Grande parte da bacia (27,5 %) possui relevo ondulado e levemente 

ondulado (3 – 12 %), somente 11,5 % da área apresentou relevo íngreme – mais de 40% de 

declividade (Candido et al., 2014). 

 

Figura 4: Slope (A) e Slope após reclassificação (B). 

Com os valores obtidos acima, das porcentagens acumuladas e com as declividades médias de 

cada um dos dez intervalos de classe obteve-se a curva de declividade da bacia, apresentada na Figura 

5.  

 Sabe-se que bacias que apresentam menores declividades estão mais sujeitas a infiltração da 

água da chuva, influenciando de maneira decisiva no volume de escoamento superficial e na 

disponibilidade de água no solo para as plantas. Além disso, em bacias mais planas, como a do Rio 

Brumado, a velocidade do escoamento superficial é menor, significando que estas áreas estão menos 

sujeitas à ocorrência de enchentes e a processos erosivos o que pode facilitar o manejo de água e solo 

dessas áreas. 
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Figura 5: Curva de distribuição de declividade da bacia do Rio Brumado 

 

4 – CONCLUSÃO 

A bacia do Rio Brumado apresenta uma área de 3193,88 km², um coeficiente de compacidade 

de 2,48, uma densidade de drenagem de 0,58 km/km², uma altitude média de 1125,5 m e uma 

declividade média de 2,38%. Assim, o conhecimento dessas características em conjunto permite 

compreender as diversas questões ligadas à dinâmica ambiental da região e ao processo hidrológico 

da bacia.  
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