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Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo caracterizar morfométricamente o sistema hidrográfico que 

compõem a região do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana. Localizado ao norte do estado do Rio de 

Janeiro, a região apresenta um vasto território, diversificado e rico em recursos hídricos. Sendo a área de 

estudo muito extensa, para uma analise eficaz, foi necessário em primeiro lugar, à divisão das subbacias 

que formam a região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, assim como também, a avaliação 

de alguns parâmetros hidrológicos como: área de drenagem, perímetro, ordem de canais, declividade e 

altitude medias da região. Para a verificação destes parâmetros foi utilizado o software QGIS 2.18, 

imagem de satélites do projeto TOPODATA e shapefiles com a divisão politica e hidrográfica do IBGE. 

Através das ferramentas do QGIS foi possível calcular importantes elementos da região do Baixo Paraíba 

do Sul e Itabapoana, como também elaborar mapa de declividade e de hipsometria. Concluiu-se no 

trabalho, que a região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana apesar de apresentar uma 

abundancia hídrica com seus variados e numerosos rios, lagoas e canais, não possui um dos melhores 

escoamento, principalmente nas suas áreas de planície. As subbacias alimentam o canal principal 

elevando sua vazão, mas na parte de foz as altitude são muito baixas diminuindo a velocidade da água 

afetando todo a rede hídrica da região.  

 

Palavras-chave: Bacias hidrográficas; morfometria e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana 

   

 

INTRODUÇÃO  

A bacia hidrográfica pode ser definida como uma área coberta por um conjunto de canais natural que 

capta e escoa as águas da precipitação, convergindo-as para um único ponto de saída. Ela é composta 

basicamente por um processo inato que envolve precipitação, infiltração, evapotranspiração e escoamento 

da sua rede de drenagem (CHRISTOFOLETTI, 1980; SILVEIRA, 2001).  

Ou ainda, a bacia hidrográfica pode ser representada com um ecossistema hidrologicamente integrado, 

com componentes naturais e antrópicos. Um ambiente cercado de comunidades vegetais, animais e 

humanas em permanente evolução que dividem o mesmo espaço numa sistematização que gera impacto, 

harmonia e ação com tendências à decisão comum em beneficio do todo (TUNDISI, 2003).    

Ressalta-se então, que a bacia hidrográfica seria uma unidade de gerenciamento, planejamento e ação 

integral para a conservação dos recursos hídricos. Onde a água é parte fundamental para a satisfação e as 

necessidades das diversas atividades do homem e para a sobrevivência dos sistemas aquáticos. Por seu 

caráter integrador, a bacia hidrográfica tornou-se excelente unidade de gestão, onde é possível observar a 
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organização tanto dos elementos naturais quantos sociais e a influencia de um sobre o outro (GUERRA E 

CUNHA, 1996; TUNDISI, 2006).   

Os variados interesses e usos referentes à água despontou a necessidade de garantir a qualidade e a 

quantidade deste bem. Assim, a bacia hidrográfica passou a representar não apenas as características 

físicas, mas legais e administrativas desses recursos hídricos. Porém, algumas bacias hidrográficas 

excedem os limites políticos dos municípios e estados dificultando a gestão das águas destas bacias. 

Pensando nisso, foi criado os comitês de bacias que são formato por um colegiado com representantes de 

dos setores da sociedade civil, do poder púbico e dos usuários com diretor e deveres legais para 

administra a bacia hidrográfica (GUERRA E CUNHA, 1996; CBH.GOV, 2018). 

Os comitês de bacias hidrográficos passam a tem a responsabilidade e o poder de gerir todos os recursos 

hídricos dentre os limites físicos e políticos de uma bacia. Porém, ou sobretudo, os comitês de bacias tem 

o dever de preservar e garantir  as bacias hidrográficas  não só para a geração vigente, mas as futuras. E 

que seu sistema hídrico seja da melhor maneira distribuída para todos na bacia (COPPETEC, 2006; CBH. 

GOV, 2018).  

A partir das definições mencionadas acima, observou-se que a bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul 

pode ser considerada uma unidade de gestão bem complexa e diversificada. Ela estende-se por um rio 

federal que perpassar por três estados: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro (figura1), numa das 

regiões mais industrializadas do país, a região Sudeste. Atendendo a cerca de 184 municípios, suas águas 

são utilizadas em grande maioria para as áreas urbanas, ou seja,  a indústria e o abastecimento. Embora 

também tenha usos bastante significativos para a irrigação, pecuária, geração de energias, reservatórios 

entre outras atividades ligadas ao lazer, turismo e transporte (COPPETEC, 2006).     

A área de estudo proposta neste trabalho vai se reportar não a bacia hidrográfica inteira do rio Paraíba do 

Sul, mas apenas a região do baixo Paraíba do Sul. Que embora seja menor apresenta questão de grandes 

proporções que reflete toda a bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. Por ser a parte final do canal 

principal depara-se com problemas gerados não só da sua área de escoamento, mas das áreas acima e de 

entorno. Por isso, conhecer a forma, as redes e os limites deste sistema hídrico é de fundamental 

importância para uma melhor gestão.  

Atualmente, uma importante ferramenta na analise das bacias hidrográficas é a caracterização 

morfométrica. Não apenas por potencializar o conhecimento físico dos seus limites, mas também por 

fornecer dados precisos e eficazes para subsidiar ações e decisões dos gestores púbicos e dos comitês de 

bacias da região. Para isso, tem sido comum o uso dos Sistemas de Informações Geográficas (SIG) onde 

os estudos da representação dos ambientes são realizados por meio de procedimentos computacionais 

permite e facilita a análise e pelo uso dos Modelos Digitais de Elevação (MDE) produto melhorados das 

dimensões dos espaços terrestres (NOVO, 2008; VALERIANO, 2008). 

Esses métodos desenvolvidos para delimitar automaticamente as bacias hidrográficas a partir dos 

softwares SIG utiliza-se de imagem de satélites (MDE) e fotografia digital do terreno, o que garante mais 

detalhamento e precisão nos seus resultados. A utilização destes instrumentos nas questões de 

planejamentos e gerenciamento das bacias hídricas é considerada como grande benefício, que vai além da 

resposta eficiente e eficaz. Eles garantem á capacidade de identificar, gerenciar e promover ação que 

operem nas mudanças do ambiente auxiliando a gestão e o manejo das águas nas regiões hidrográficas 

específicas (VALERIANO, 2008; SILVA, 1999).  

 

 



 

3  

 

Figura1- Mapa de localização da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul 

 

 

OBJETIVO  

Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo a caracterização morfométrica da Região 

Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana. Tem como finalidade também, conhecer e identificar 

as principais subbacias do sistema hídrico do Baixo, os pontos de recargas, de ligações e de contribuição 

do seu escoamento. 

Com posso destas informações, o comitê de bacia da região e o poder púbico poderão definir e criar ações 

que garanta da melhor forma possível, a qualidade e a disponibilidade desse bem para todos os habitantes 

e suas respectivas atividades. Assim como também a preservação dos ecossistemas existem ao longo das 

suas redes hídricas.   

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 Área de Estudo  

A área de estudo representada pela região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana localiza-se a 

jusante da foz do rio Paraíba do Sul entre as regiões Norte e Noroeste Fluminense do Rio de Janeiro. A 

região hidrográfica destaca-se por sua rica diversidade em paisagens e ecossistemas limitante o litoral e o 

cerrado como mostra a figura 2.  

Abastecendo vinte dois municípios no estado do Rio de Janeiro e contribui indiretamente para várias 

outras cidades na região sudoeste de Minas Gerais e nas regiões sul e sudoeste do Espirito Santo a região 

hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana é uma das mais importantes deste triangulo estatal. No 

entanto, ela também recebe importantes contribuições de outras bacias que não estão ligadas diretamente 

ao seu canal principal, o rio Paraíba do Sul. Como é o caso do rio Pirapetinga, do Córrego do Novato e 



 

4  

 

Adjacentes, do rio Jacaré, do rio Campelo, do rio Cacimbas, do rio Muritiba, do rio Coutinho, do rio Pau 

Fincado, do rio Nicolau, do rio Preto, do rio Ururaí, do rio Pernambuco, do rio Imbé, do Córrego do 

Imbé, do rio Prata, do rio Macabu, do rio São Miguel, do rio Arrozal, do rioda Ribeira, do rio Carapebus e 

do rio Itabapoana.  

A região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana apresenta grandes peculiaridades além de 

acolher a foz de um dos principais rios federais da região Sudeste, o Paraíba do Sul, também abrigar 

importantes rios de domínios federais como o rio Pomba, o Muriaé e o Itabapoana.  E importantes 

exutórios regionais como a lagoa de Cima, a Lagoa do Campelo e a Lagoa Feia. Esta última é conhecida 

nacionalmente e já foi à segunda lagoa de água doce do país. 

 

Figura 2: Localização da região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana 

 
 

 

Caracterização Morfométrica – Modelo Digital de Elevação (MDE) 

  

A partir da cartografia base da região na escala 1:50.000 com curvas de nível de 20m 20 m (IBGE) foi 

definida as subbacias voltada para o atendimento da hierarquização do sistema e posteriormente da 

caracterização das partes que formam a região hidrográfica como um todo. O resultado será o mapa de 

localização da área de estudo e suas subbacias com o rio principal, o Paraíba do Sul e seus principais 

afluentes tanto da margem direita quando da margem esquerda.  

Após a elaboração dos mapas, com auxílio do software QGIS 2.18 foi gerado o Modelo Digital de 

Elevação (MDE) e posteriormente finalizando com os procedimentos para a de um esboço mais detalhado 

da rede hídrica da região estudada. 
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Nesta etapa ainda foi elaborado e calculado algumas variáveis como: área, perímetro, largura, declividade 

e altitude da região hídrica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana. Através destes resultados foi possível 

gerado mapa com as declividades diferenciando do relevo da área estudada, assim como também elaborar 

mapa hipsometrico. 

Mapas de Declividade e de Altitude 

As análises e elaboração dos mapas de altrimétria e altitudes foi usado o modelo de MDE altitude do 

TOPODATA. As declividades que geraram o mapa de Declividade da região hidrográfica do Baixo 

Paraíba do Sul e Itabapoana foram realizadas com dados e os valores altimétricos da base cartográfica de 

curva de nível de 20 metros e hidrografia com cartas dos mesmos valores do IBGE. Já os intervalos das 

classes aplicados no mapa e as cores utilizadas foram sugeridos pela Embrapa (1979). O mapa 

hipsometrica também parte do mesmo modelo do TOPODATA, mas com cores e classificação segundo o 

IBGE, mas modificado pelos autores.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da caracterização morfometrica da região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e 

Itabapoana são produtos da delimitação automática realizada para a área de estudo. Os valores aferidos 

destas variáveis são importantes elementos no auxílio da verificação e compreensão do comportamento 

hidrológico, mas também contribuem para as políticas de gestão da bacia analisada (CHRISTOFOLETTI, 

1980; TONELLO, 2006). 

Para Christofoletti (1980) a análise ou caracterização morfométrica de bacias hidrográficas trata-se de 

uma investigação quantitativa da configuração dos elementos que modelam e configuram a superficial do 

ambiente. Para o autor este espaço é composto pelo conjunto de vertentes e canais que compõem o relevo, 

caracterizado por valores que correspondem aos atributos medidos das bacias hidrográficas. 

Por isso, uma das primeiras analise morfométrica a se realizar em uma bacia hidrográfica é a delimitação 

da área, divisão de sua bacia e subbacias principais, canal principal e os canais segundarias de maior 

relevância. Levando em consideração a relevância dessas variáveis, foi elaborado um mapa onde 

apresenta a área da região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, as principais subbacias, seu 

canal principal e seus canais secundários mais importantes (figura3).   

Outros elementos importantes a serem observados na caracterização morfométrica segundo Christofoletti 

(1980) é o padrão de drenagem da bacia. Para essa analise é necessário saber a classificação dos canais da 

bacia, assim como sua ordem, quantidade, se são temporários ou permanentes. Todas essas informações 

contribuem para uma visão ampla da bacia hidrográfica.  

A região hidrográfica do Baixo do Paraíba do Sul e Itabapoana segundo os elementos observado e 

descrito por Christofoletti (1980) um padrão de drenagem aceitável. Com um bom número de canais 

permanente, uma ordem de canal favorável atingindo a ordem oito conforme mostra à tabela 1, a região 

hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana tem uma boa rede de escoamento. 

Pois, com os números de canais que possui facilita muito a vazão de sua rede, porém, a região nas últimas 

décadas tem demostrado algumas dificuldades para escoar as águas da precipitação, principalmente nos 

pontos mais baixos da bacia. Isso se deve, pela diminuição dos canais permanentes da área de drenagem.  



 

6  

 

Devido à crise hídrica dos cinco anos posteriores enfrentado por todo o país, muitos canais da região 

hidrográfica do Baixo do Paraíba do Sul e Itabapoana tornaram-se intermitentes, só exercendo suas 

funções em momentos de grande precipitação com um considerável volume de chuvas. 

 

Figura 3: Localização da região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana 

 
 

 

Tabela 1: Variavéis morfométricas da região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana 

Variáveis Resultados  

Área  14.547km² 
Perímetro  969.166km 

Largura máxima  132.403km 
Largura mínima  64.683km 

Ordem dos Canais 8\1 
Comprimento Canal Principal 157,500km 

 

Dentre a estrutura de drenagem da bacia hidrográfica,  

para Christofoletti (1980) os canais tem impacto direto em sua rede hídrica. Principalmente, se esse 

sistema for dendrítico, semelhante a uma arvore com muitos galhos onde o escoamento é mais 

espalhamento tornando-o mais rápido e uniforme como é o caso da rede hídrica do Baixo Paraíba do Sul e 

Itabapoana. (Christofoletti, 1980; Tonello, 2006). 

Segundo Tonelle (2006) com uma vazão mais regular das águas para o seu exutório, a menos tendências 

de enchentes, mas se todos os canais escoarem uma grande quantidade de água ao mesmo tempo o 

exutótio não resiste e o espalhamento das águas é inevitável. Por isso, para bacias hidrográficas pequenas 

uma ordem de canais quatro ou inferior atende as necessidade da rede, mas para um sistema hídrico 

grande do porte da região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana as ordens de canais precisam 

superar esse valor como o é. 
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A região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana destacou-se dentre outras variáveis estudadas 

para a caracterização morfométrica, a declividade do terreno.  De acordo com TONELLO (2006), as 

declividades são um dos elementos que mais influenciam no escoamento superficial da bacia, pois os 

relevos menos dissecados e com rampas maiores tendem a apresentar maiores extensões de escoamento.  

O Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana apresenta um revelo com áreas de altas declividades, mas também 

grandes extensões de terras planas, onde a declividade chega quase a zero como demostra o mapa da 

figura 4. Esta realidade dificulta a drenagem da região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, 

pois os cursos d’águas precisam ser impulsionados para ganharem velocidade e consequentemente 

escoamento.   

 

Figura 4: Declividade da região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana 

 

 

Observando o mapa, pode-se nota que na parte final do canal principal do rio Paraíba do Sul, a cerca de 

40km da foz, a declividade girar entorno de 8% a 3%, ou seja, um escoamento com uma velocidade muito 

baixo. O mapa de declividade do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, além de apresentar as informações 

quantitativas associadas à declividade do terreno da região hidrográfica, também mostra que maior parte 

do relevo dividisse entre o ondulado e ao forte ondulado, mas isso não é suficiente para da vazão 

necessário a bacia, pois a área de planas e suave ondulada representa uma forte influencia para a rede 

hídrica. 

Realçando essa discursão, o mapa de altitude (figura 5) da região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e 

Itabapoana demostra que a região tem grande parte do seu território em áreas de media e altas altitudes. 

Onde a altitude máxima encontra foi a cerca de 2000 metros e a media da região fica entorno de 700 

metros.  
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Figura 5: Mapa de Altitude da região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana 

 
 

Em áreas de altitudes elevadas, a tendência é de temperaturas mais baixas e consequentemente, uma 

menor disponibilidade de precipitação. Pois, a perda de água é pouco e o gasto de energia para a 

evapotranspiração da água também é baixa. Mas a troca de calor entre as áreas baixas e altas acaba 

possibilitando uma maior concentração de chuvas nas regiões elevadas (CARDOSO, 2006). Está 

realidade fica bem clara no mapa hipsometrico do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana. 

Na região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana a precipitação concentra-se no noroeste da 

bacia limite dos estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Esta água escoa pela subbacia do rio 

Muriaé e desagua no rio Paraíba do Sul no inicio da área mais baixa da região. O rio Muriaé é um 

suprimento hídrico de extrema importância para o Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, pois mantém o 

abastecimento a montante da bacia. 

Outro ponto de recarga da região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana observado no mapa 

de altitude, mas em menor proporção, é a região serrana entre os municípios de Campos dos Goytacazes e 

São Fidélis.  Além das altas altitudes existe na área a presença de um parque Estadual o Desengano, que 

pela preservação da vegetação pode contribuir para uma melhor precipitação. As chuvas que caem nesta 

região dividem-se entre as subbacias do rio Imbé e do rio Macabu alimentando toda a região da margem 

direita do rio Paraíba do Sul.  
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Conclusão 

Diante de tudo que foi observado no trabalho, os estudo levantados e os produtos elaborados, pode-se 

concluir que a região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana é rica em recursos hídricos e 

muito diversificada tanto em paisagem quanto em relevo, o que ajuda na sua composição morfológica e 

moformétrica.  

Tem áreas com altas altitudes, assim como também, baixas altitudes, com declividades bem acentuadas e 

outras com nível zero. Todas essas características e sua abundancia com variados rios, lagoas e canais são 

prejudicado pela má distribuição da precipitação, pela poluição vinda em grande parte de bacias acimas. 

Mas, principalmente por apresenta uma velocidade de escoamento quase a zero em sua foz.  

A parte final do canal principal atingi uma altitude entre 2 a 3 metro, onde há baixa velocidade da água 

afeta toda a distribuição da rede hídrica na região, além de acumular mais sedimentos acarretando no 

amontoamento de lixo, materiais sedimentar, vegetação congestionando o leito do rio diminuindo ainda 

mais seu escoamento.     
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