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RESUMO – O objetivo desse trabalho foi analisar os parâmetros morfométricos de 14 microbacias 

localizadas na Região Metropolitana do Cariri, Ceará. As informações geradas para o estudo foram 

obtidas através do Modelo Digital de Elevação (MDE) TOPODATA e processsadas pela ferramenta 

ArcHydro, do software ArcGis®. De maneira geral, constatou-se que as bacias dessa região possuem 

uma forma alongada, determinada pelo fator de forma e o índice de compacidade. A declividade 

classifica o relevo em ondulado e suavemente-ondulado. O grupo de bacias classificado com um 

relevo suavemente-ondulado terá menores velocidades de escoamento e possivelmente uma maior 

infiltração, dependendo do tipo de solo, e menor propensão a enchentes, quando comparadas ao 

segundo grupo (relevo ondulado). Em termos da rede de drenagem, as bacias possuem um sistema 

pouco desenvolvido com uma rede de canais pouco ramificada, resultando em uma melhor infiltração 

de água no solo, abastecendo os lençois freáticos da região. Fato comprovado pela densidade de 

drenagem e razão de bifurcação. Os resultados apontam que as políticas públicas e ferramentas de 

gestão de recurso hídricos podem ser utilizadas de maneira uniforme para área, visto que as 

microbacias hidrográficas tendem a um padrão hidrológico. 
 

ABSTRACT– The aim of this paper was to analyze the morphometric parameters of 14 watersheds 

located in the Metropolitan Region of Cariri, Ceará. The information generated for the study was 

obtained through the Digital Elevation Model (MDE) TOPODATA and processed by ArcHydro tool, 

ArcGis® software. In general, it was verified that the watersheds of this region have an elongated 

shape, determined by the forming factor and the compactness index. Slope gradients relief in wavy 

and smooth-wavy. The group of basins classified with a soft-wavy relief will have lower flow 

velocities and possibly a higher infiltration, depending on the type of soil, and less propensity to 

flood, when compared to the second group (wavy relief). In terms of the drainage network, the basins 

have an underdeveloped system with a network of little branched channels, resulting in a better 

infiltration of water into the soil, supplying the water tables of the region. Evidence proven by 

drainage density and bifurcation ratio. The results indicate that public policies and water resources 

management tools can be used in a uniform way for the area, since the watersheds tend to have a 

hydrological pattern. 

 

Palavras-Chave – Sistema de Informação Geográfica. Bacia Sedimentar do Araripe. Bacia do 

Salgado. 
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1. INTRODUÇÃO 

Na perspectiva hidrológica, a bacia hidrográfica pode ser entendida como uma área definida 

topograficamente, drenada por um sistema conectado de cursos d’água, de forma que toda a vazão 

efluente seja descarregada em uma única saída, o exutório. Tucci (2009). 

O comportamento hidrológico da bacia hidrográfica é função de suas características 

morfométricas (forma, relevo, rede de drenagem, entre outros). A combinação desses parâmetros 

permite a diferenciação entre bacias, podendo revelar indicadores locais específicos, de forma a 

qualificar as alterações ambientais. Antonelli e Thomaz (2007). 

A mensuração e a análise morfométrica da superfície terrestre são usadas nas estimativas das 

características de sua paisagem. Sucupira et al. (2006). Essa caracterização serve como indicador para 

a previsão de enchentes, inundações e processos erosivos que podem ocorrer na bacia. Villela e 

Mattos (1975); Aragão et al. (2010). Quando esses eventos ocorrem, a sociedade é a maior 

prejudicada. Portanto, o conhecimento dessas características pode subsidiar a mitigação dessa 

situação problema. Antonelli et al. (2016). 

A Região Metropolitana do Cariri – RMC, localizada na região Sul do Ceará, possui uma porção 

inserida na bacia sedimentar do Araripe, que relaciona o elevado potencial hídrico subterrâneo e o 

relevo diferenciado, devido a chapada do Araripe, além da ocupação acelerada e desordenada de suas 

principais cidades. Essa região deve ser analisada no contexto hidrológico, no intuito de promover a 

sustentabilidade dos recursos hídricos subterrâneos, extremamente importantes no contexto regional. 

Diante do exposto, este estudo tem o objetivo de obter e analisar os parâmetros morfométricos 

de 14 microbacias, compreendidas na RMC e bacia sedimentar do Araripe, para a verificação da 

relação entre suas características físicas e à propensão da ocorrência eventos extremos. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Área de estudo 

A RMC localiza-se no estado do Ceará – Brasil (Figura 1c). Surgiu a partir da conurbação entre 

os municípios de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha, mas é composta também pelos municípios de 

Caririaçu, Farias Brito, Jardim, Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri. Essa região 

compreende uma área de 5.460 km² e tem uma população estimada em 600 mil habitantes. IBGE 

(2010). Como objeto de estudo tem-se a porção da subbacia hidrográfica do Salgado, onde se 

intersecciona com a RMC e a bacia sedimentar do Araripe (Figura 1b). 

A bacia do rio Salgado drena uma área de 13.450,94 km², equivalente a 9% do território 

cearense. Possui uma extensão de 308 km com suas nascentes na chapada do Araripe. Seus terrenos 
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são formados 85% de rochas cristalinas e 15% de rochas sedimentares, estando os melhores aquíferos 

localizados na bacia sedimentar do Araripe. Ribeiro (2009). 

A área definida para esse estudo diz respeito a interseção entre RMC, bacia sedimentar do 

Araripe e bacia do Salgado, definindo a região de maior ocupação humana e maior potencial 

hidrogeológicos (Figura1). 

 

Figura 1 – Localização da área de estudo. 

 

2.2 Delimitação de bacias hidrográficas e análise morfométrica usando Sistema de Informação 

Geográfica 

A delimitação automática de bacias hidrográficas foi realizada através da determinação das 

direções de fluxo e geração de rede de drenagem. utilizando o banco de dados altimétrico 

TOPODATA (http://www.webmapit.com.br/inpe/topodata/), com resolução espacial de 30 m, associados a 

processamentos realizados com a ferramenta ArcHydro (https://www.esri.com/arcgis-

blog/products/product/water/arc-hydro-tools-version-2-0-are-now-available/) do ArcGis®. De acordo com ESRI 

(2010), a utilização de modelos digitais de elevação hidrograficamente condicionados – MDEHC, 
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por intermédio do uso do SIG, é fundamental para obtenção das características morfométricas em 

estudo (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Parâmetros Morfométricos Sintetizados 

Características Geométricas Descrição Fórmula Referência 

Área de Drenagem (A) Extensão territorial da bacia ----- ----- 

Perímetro (P) Perímetro da bacia ----- ----- 

Coeficiente de Compacidade 

(Kc) 

Relação morfométrica entre a forma da 

bacia com a de um círculo. 
𝐾𝑐 =

𝑃

√𝐴
 

Gravelius 

(1914) 

Fator de forma 

(F) 

É a relação morfométrica entre a forma 

da bacia com a de um retângulo. 
𝐹 =

𝐴

𝐿2
 

Horton 

(1932) 

Características de Relevo Descrição Fórmula Referência 

Amplitude Altimétrica (Ap) 

Diferença de altitudes entre o ponto mais 

baixo da bacia (exutório) e o de maior 

altitude 

𝐴𝑝 = 𝐻𝑚𝑎𝑥 

− 𝐻𝑚𝑖𝑛 
----- 

Declividade da bacia (D) 

Relação do produto da soma dos 

comprimentos e distância entre as curvas 

de nível pela área da bacia. 

Ferramenta 

Slope 

ArcGIS 

----- 

Relação relevo (Rb) 
Desnível entre a cabeceira e a foz da 

bacia 
𝑅𝑏 =

𝐻𝑚

𝐿
 

Schumm 

(1956) 

Características de Drenagem Descrição Fórmula Referência 

Ordem dos Cursos de Água 
Número de encontros entre cursos 

d’água. 
----- 

Villela e 

Mattos (1975) 

Densidade de drenagem 
Relação entre o comprimento total da 

rede de drenagem e a área da bacia. 
𝐷𝑑 =

𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴
 

Crhistofoletti 

(1969) 

Sinuosidade do Curso de Água (S) 

Relação entre o comprimento do rio 

principal “Lrp” e o comprimento do 

talvegue “Ltal”. 

𝑆 =
𝐿𝑟𝑝

𝐿𝑡𝑎𝑙

 

 

----- 

Razão de Bifurcação (B) 

Calculada pela relação entre o número de 

canais de determinada ordem e de ordem 

superior 
𝐵 =

𝑁𝑢

𝑁𝑢 + 1
 Horton (1945) 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 2 apresenta as microbacias estudadas com suas características de localização, 

altimetria e drenagem. 

As características geométricas (Tabela 2) são importantes para definir sua potencialidade 

hídrica. Analisando o coeficiente de compacidade, pode-se dizer que as bacias não possuem tendência 

a grandes enchentes, corroborando com o fator de forma, onde os valores são inferiores a 0,5, que 

comprovam que as bacias deste grupo possuem um formato alongado, comprovando que não são 

sujeitas à grandes cheias. As bacias 2, 7, 10 e 11 possuem comportamento diferente do restante das 

bacias, com coeficiente de compacidade entre 1,25 e 1,5, mostrando que há uma tendência mediana 
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à grandes enchentes. Apesar da área ser um fator de elevação na captação de águas pela bacia, ela 

não necessariamente representa uma maior tendência a enchentes. 

 

Figura 2 – Bacias delimitadas no interior da área de estudo. 

 

Segundo Villela e Mattos (1975), as bacias alongadas possuem menor concentração do 

deflúvio. Considerando esse aspecto, as subbacias analisadas possuem menor risco a inundações. A 

média de fator de forma (1,58) e coeficiente de compacidade (0,32) indicam que as bacias, no geral 

não são propensas a grandes enchentes. O desvio padrão pouco disperso ratifica o resultado. 

Ao analisar as características de relevo (Tabela 3) observa-se que as bacias estudadas se 

dividem em dois grupos distintos de declividade. O primeiro grupo (bacias 1, 3, 4, 6, 7, 11, 13 e 14) 

classifica-se como de relevo "Suave-Ondulado". O segundo grupo (bacias 2 5, 8, 9, 10 e 12), de 

valores mais elevados, é definido como de relevo "Ondulado”. EMPRAPA (2009). 

O grupo de bacias classificado com relevo suave-ondulado terá menores velocidades de 

escoamento e uma maior infiltração, dependendo do tipo de solo, e menor propensão a enchentes, 
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quando comparadas ao segundo grupo (relevo ondulado). Maiores declividades tendem a elevar a 

velocidade de escoamento, propiciando enchentes e menor infiltração. Lima Neto, et al. (2008). 

 

Tabela 2 – Características Geométricas das bacias estudadas 

Bacia 
Área de drenagem 

(km²) 

Perímetro 

(km) 

Coeficiente de 

Compacidade 

Fator de 

forma 

1 56,80 43,45 1,61 0,28 

2 166,91 67,05 1,45 0,35 

3 75,53 48,14 1,55 0,28 

4 175,47 73,15 1,55 0,37 

5 164,44 70,58 1,54 0,30 

6 41,64 41,76 1,81 0,27 

7 20,98 24,42 1,49 0,35 

8 29,88 33,25 1,70 0,26 

9 18,45 24,65 1,61 0,25 

10 62,02 39,08 1,39 0,45 

11 86,83 49,62 1,49 0,45 

12 59,49 45,69 1,66 0,23 

13 27,58 30,04 1,60 0,29 

14 72,14 49,01 1,62 0,31 

 

Como característica de drenagem (Tabela 4), a hierarquia fluvial das microbacias, segundo o 

método de Strahler (1952), foi definida em sua maioria como de ordem 3. Essa hierarquização é 

realizada com a intenção de facilitar e tornar mais objetivo o estudo morfométrico sobre as bacias 

hidrográficas. Christofoletti (1980). 

 

Tabela 3 -Características de Relevo das bacias estudadas. 

Bacia 
Declividade da 

bacia  

Altitude 

Máxima (m) 

Altitude 

mínima(m) 

Amplitude 

Altimétrica(m) 

Relação 

relevo 

1 4,64 540,74 362,61 178,12 12,50 

2 10,54 962,86 368,70 594,16 27,35 

3 7,13 967,02 370,64 596,38 36,02 

4 6,64 993,72 361,20 632,51 28,90 

5 10,01 1005,21 360,81 644,41 27,31 

6 7,80 957,31 384,58 572,73 46,12 

7 3,98 463,16 349,91 113,25 14,60 

8 11,08 964,25 398,39 565,86 52,53 

9 11,40 964,32 407,85 556,47 64,81 

10 10,90 965,05 408,04 557,00 47,69 

11 6,08 956,41 441,64 514,77 37,08 

12 10,65 899,63 384,03 515,60 32,18 

13 6,53 558,48 317,43 241,06 24,58 

14 7,29 903,88 308,09 595,79 39,21 
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A densidade de drenagem é um fator importante na indicação do grau de desenvolvimento do 

sistema de drenagem de uma bacia, o que auxilia no manejo e na gestão de bacias hidrográficas. 

Cardoso et al. (2006). Os resultados indicam que as bacias em estudo apresentam uma densidade de 

drenagem baixa, ou seja, com sistema de drenagem pouco desenvolvido. Silva (2011); Umetsu 

(2012). O valor médio da densidade de drenagem (0,77 km/km²) junto ao baixo desvio padrão (0,08), 

indicando um baixo grau de dispersão deste parâmetro. A ausência de uma densidade de drenagem 

que contribua para uma rápida saída da água precipitada contribui para a infiltração da água no solo 

e a menor propensão a picos de vazão, aumentando a recarga dos lençóis freáticos e diminuindo o 

risco de extravasamento do canal. 

 

Tabela 4 -Características de drenagem das bacias estudadas 

Bacia 

Ordem dos 

Cursos de 

Água 

Comprimento 

do rio principal 

(km) 

Densidade de 

drenagem (Dd) 

Sinuosidade do 

Curso de 

Água: 

Razão de 

bifurcação 

1 3 15,72 0,60 1,20 1,80 

2 3 28,00 0,76 1,36 1,64 

3 3 19,27 0,81 1,31 1,59 

4 3 27,50 0,80 1,30 1,71 

5 3 30,23 0,86 1,34 1,72 

6 2 16,69 0,86 1,37 1,63 

7 2 7,52 0,64 1,20 1,67 

8 3 13,58 0,96 1,42 2,75 

9 2 8,88 0,80 1,24 1,25 

10 4 13,20 0,72 1,29 2,76 

11 3 16,95 0,81 1,32 2,57 

12 3 18,99 0,74 1,40 1,59 

13 3 10,61 0,72 1,21 1,71 

14 3 17,34 0,65 1,29 1,63 

 

De acordo com a Tabela 4, o índice de sinuosidade indica que as bacias estudadas possuem rios 

mais retilíneos, pois índices de sinuosidade próximo a 1 indicam que os canais tendem a ser retilíneos. 

Segundo Antoneli e Thomaz (2007), esse tipo de canal favorece um maior transporte de sedimentos 

nas bacias. Essa capacidade de transportar sedimentos está diretamente relacionada à velocidade de 

escoamento que os rios retilíneos podem apresentar. Essa é a única característica que promove a 

elevação dos picos de cheia nas bacias em estudo. 
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4. CONCLUSÃO 

Com base na análise morfométrica realizada, conclui-se que as bacias estudadas possuem, de 

forma geral, um formato alongado, sendo pouco propensas a enchentes. Os parâmetros referentes ao 

relevo e a drenagem das bacias corroboram com essa definição. Contudo, para se ter uma melhor 

conclusão quanto a estes efeitos deve-se considerar tipo, uso e ocupação do solo na área. 

Apesar da reduzida propensão a enchentes, rios retilíneos indicam bacias pouco ramificadas, 

concluindo-se que terão um escoamento superficial considerável. Além disso, a linearidade dos rios 

provoca a elevação da energia responsável pelo carregamento de materiais sólidos, oriundos de 

processos erosivos a montante. 

Os resultados apontam que as políticas públicas e ferramentas de gestão de recurso hídricos 

podem ser utilizadas de maneira uniforme para área, visto que as microbacias hidrográficas tendem a 

um padrão hidrológico. 
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