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RESUMO – A caracterização fisiográfica das bacias hidrográficas é um instrumento essencial para 

realização de estudos hidrológicos. Para tal, o uso de ferramentas de código aberto se mostra 

relevante. Diante disso, este trabalho tem como objetivo realizar, para a bacia do rio Siriri, através do 

GRASS GIS 7.2.0, componente do pacote QGIS, o levantamento dados como área da bacia, 

perímetro, comprimento do rio principal, ordenamento do corpo d’água e de seus afluentes, 

declividade média, fator de forma, índice de compacidade, densidade de drenagem e tempo de 

concentração e comparar os valores fornecidos pelo Atlas Digital sobre Recursos Hídricos de Sergipe. 

Algumas diferenças nos dados foram notadas, ressaltando a divergência de aproximadamente 38% 

no comprimento do leito principal do rio e na influência da área e comprimento do talvegue no cálculo 

do tempo de concentração. 
 
ABSTRACT– The physiographic characterization of hydrographic basins is an essential instrument 

for conducting hydrological studies. To do so, the use of open source tools is relevant. Therefore, the 

objective of this paper is to perform, for the Siriri river basin, through the GRASS GIS 7.2.0, 

component of the QGIS package, the survey data as basin area, perimeter, main river length, water 

slope and its tributaries, mean slope, ratio of circularity, compaction index, drainage density and 

concentration time, and compare the values provided by the Digital Atlas of Water Resources of 

Sergipe. Some differences in the data were noted, highlighting the divergence of approximately 38% 

in the length of the main river and on the influence of the area and length of the main river to estimate 

the time of concentration. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 A bacia hidrográfica é geograficamente delimitada por divisores de água, que definidos como 

linhas imaginarias no relevo que dividem o escoamento entre duas bacias distintas. Com os eventos 

de precipitação, após preencher os vazios da região superficial do solo, a água começa a escoar por 

caminhos preferenciais denominados cursos d’água, destinando-se a um único ponto, o exutório 

(COLLISHONN; DORNELLES, 2015). 

 A caracterização de uma bacia é feita levando-se em conta seus fatores morfométricos, tais 

como sua área, perímetro, ordem dos cursos d’água, comprimento de talvegue, declividade média, 

declividade 10/85, tempo de concentração, índices de forma e densidade de drenagem. Fatores, como 

o clima, solos, geologia e vegetação têm relação direta no modo como o escoamento se dá pela bacia, 

entretanto eles não serão analisados, pois este trabalho trata-se apenas das características fisiográficas. 

 A delimitação e levantamento dos dados morfométricos das bacias são feitos historicamente 

a partir de cartas topográficas. Com o advento dos avanços tecnológicos no campo de modelagem 

geográfica novas alternativas para o estudo foram se mostrando eficazes para delimitação e 

levantamento de dados oriundos das bacias. Entre esses avanços destaca-se o Sistema de Informação 

Geográfica (SIG). 

 SIG é um conjunto de hardwares e softwares que utilizam rasters (imagens com informações 

atribuídas ao pixel, de forma matricial) ou vectors (informações cuja foco é a precisão espacial), para 

a composição e síntese de informações provenientes de diversas fontes georreferenciadas, 

possibilitando assim a realização analises e estudos a partir da elaboração de mapas (LEITE, 2013). 

  Um dos principais fatores que incentivam o uso da ferramenta SIG é a relação custo benefício, 

já que existem programas de código aberto, ou seja, gratuitos, que têm desempenho consistente. Além 

disso, estudos anteriores mostram resultados satisfatórios, como a modelagem da bacia do rio Cuiabá, 

realizada por Santos e Zeilhofer (2005), apresentando erro médio de apenas 8%. 

 Este trabalho tem como objetivo obter as características fisiográficas da bacia do rio Siriri 

através do pacote de programas QGIS e compará-los com os dados fornecidos pelo Atlas Digital 

sobre Recursos Hídricos de Sergipe (SERGIPE, 2016). A bacia do Siriri conta com uma área de 

431,360 km², perímetro de 156,030 km, e comprimento de talvegue de 54,75 km. A bacia se encontra 

majoritariamente na região climática do litoral úmido, com sua porção norte inserida no agreste 

sergipano (SERGIPE, 2016). 

2 – METODOLOGIA 

Foi levantada a carta topográfica de código SC-24-Z-B, utilizada no geoprocessamento através 

do software QGIS 2.18. Essa carta foi obtida através do portal Brasil em Relevo (MIRANDA, 2005) 
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da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). A resolução espacial para as imagens 

da Missão Topográfica Radar Shuttle - SRTM é de 90x90 m. Ou seja, cada pixel de imagem 

representa 8100 m², o que é satisfatório para delimitações de grandes bacias hidrográficas, como a do 

rio Piauitinga. 

O arquivo obtido encontra-se projetado no sistema de coordenadas geográficas. Porém, por 

conta do algoritmo do software GRASS GIS 7.2, é recomendável que, em delimitações automáticas 

de bacias hidrográficas o raster utilizado seja reprojetado em um sistema de coordenadas plano, como 

o sistema UTM. Para isso, foi necessário verificar a qual fuso pertence o Estado de Sergipe. 

O primeiro passo a ser dado para a análise morfométrica é utilizar o comando “r.fill.dir”. Esse 

comando elimina as descontinuidades do terreno provocada por depressões, através de interpolações 

com células de vizinhança (BENIGNO, 2013). Em seguida, criam-se, através do comando 

“r.watershed”, duas superfícies utilizadas para as análises hidrológicas, que são a superfície de fluxo 

acumulado (accumulation) e a rede de drenagem matricial (stream). 

Então, para a obtenção das características fisiográficas da bacia, é utilizado o comando 

“r.basin”. Para isso, é necessário informar as coordenadas planas do exutório da bacia a qual deseja-

se delimitar. Além disso, é preciso definir o tamanho mínimo a ser considerado para uma área de 

contribuição (threshold). Por exemplo, para considerar que a menor das áreas de contribuição da bacia 

é 0,5 km² (500 mil m²), foi utilizado o valor de threshold igual a 62, pois é o resultado da razão entre 

500 mil m² por 8100 m², que é o tamanho de cada pixel da imagem SRTM. 

Após executar o comando, o software fornece rasters e vectors contendo os seguintes 

resultados: 

 Limite da bacia; 

 Rio principal da bacia; 

 Rede de drenagem da bacia e etc. 

É possível então obter características importantes da baciaErro! Fonte de referência não 

encontrada., como: 

 Área da bacia; 

 Comprimento do rio principal; 

 Declividade média e declividade “S10/85”; 

 Índices de forma (fator de forma e índice de compacidade); 

 Densidade de drenagem; 

 Ordenamento dos rios; e 
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 Tempo de concentração. 

O comprimento “L” do rio principal, a área A e o perímetro P da bacia são obtidos facilmente 

verificando os atributos associados vectors dos limites da bacia e do seu rio principal. 

As declividades são obtidas através do vector do rio principal (mainchannel). O valor de 

declividade “S10/85”, que é a declividade média em 85% do rio, não é obtido automaticamente, 

porém é possível transformar a linha do vector mainchannel em pontos próximos uns aos outros. A 

partir daí, sabendo a coordenada plana e a cota associada a cada um dos pontos, pode-se obter as 

declividades, além de possibilitar a confecção de perfis do terreno na calha do rio principal. 

Os índices de forma podem ser obtidos através das Equações (1) e (2): 

𝐾𝑓 =  
𝐴

𝐿2
  (1) 

𝐾𝑐 = 0,28
𝑃

√𝐴
  (2) 

sendo: 𝐾𝑓 o fator de forma; 

 𝐾𝑐 índice de compacidade; 

 𝐴 área da bacia em km²; 

 L o comprimento do rio principal em km; e 

 P o perímetro da bacia em km. 

 A densidade de drenagem Dd de uma bacia é dada pela Equação (3): 

𝐷𝑑 =  
∑ 𝐿𝑖

𝐴
  (3) 

sendo: Dd a densidade de drenagem em km/km²; e 

 Li o comprimento do rio i contido na bacia em km. 

Diferente do ordenamento dos rios da bacia delimitada, o valor de ∑ 𝐿𝑖 não é obtido 

diretamente. É necessário exportar dos atributos do vector da rede de drenagem (network) o tamanho 

de cada um dos rios e somá-los separadamente, em outro aplicativo. 

Para este estudo, optou-se por avaliar o tempo de concentração por meio de três métodos de 

cálculo diferentes a fim de comparar tais valores. O primeiro é o método de Kirpich. Seu 

equacionamento foi desenvolvido a partir de dados experimentais em 7 pequenas bacias rurais dos 

Estados Unidos, porém pode ser utilizado em bacias de médio a grande porte, de até 12000 km² 

(COLLISCHONN; DORNELLES, 2015). O cálculo empírico de Kirpich para o tempo de 

concentração é dado pela Equação (4): 
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𝑡𝑐 = 3,99. (
𝐿2

𝑆
)

0,385

  (4) 

onde: tc é o tempo de concentração em minutos; 

L é o comprimento do curso d’água em km; e 

S é a declividade do curso d’água do rio principal em m/m. 

O segundo método é o método do Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos da 

América (EUA). De acordo com Collischonn e Dornelles (2015), a equação desse método foi 

desenvolvida com base em experimentos realizados em 25 bacias hidrográficas rurais nos EUA, todas 

com área menor que 12000 km² e canal principal menor 257 km. O cálculo empírico do tempo de 

concentração do Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA é dado pela Equação (5). 

𝑡𝑐 = 11,46 .
𝐿0,76

𝑆0,19
  (5) 

sendo: tc é o tempo de concentração em minutos; 

 L o comprimento do curso d’água do rio principal em km; e 

 S a declividade do curso d’água principal em m/m. 

Por último, foi utilizada a Equação de Dooge. Essa foi estimada com base nos dados de 10 

bacias rurais com áreas dentro da faixa de 140 a 930 km² (COLLISCHONN; DORNELLES, 2015). 

O cálculo empírico de Dooge para o tempo de concentração é dado pela Equação (6). 

𝑡𝑐 = 21,88 .
𝐴0,41

𝑆0,17
  (6) 

onde: tc é o tempo de concentração em minutos; 

A é a área da bacia em km²; e 

S é a declividade do curso d’água do rio principal em m/m. 

 

3 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os principais produtos obtidos com a delimitação automática da bacia do rio Siriri estão 

apresentados nas Figuras 1, 2 e 3. 
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Figura 1 – Limites e rede de drenagem da bacia do rio Siriri 

Fonte: Autores 

 

 
Figura 2 – Canal principal do rio Siriri 

Fonte: Autores 
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Figura 3 – Mapa de declividades da bacia do rio Siriri 

Fonte: Autores 

 

 
Figura 4 – Ordenamento dos rios da bacia do Siriri 

Fonte: Autores 

Tabela 1 – Características fisiográficas da bacia do rio Siriri 

Bacia A (km²) P (km) L (km) Kf Kc ∑Li  (km) Dd (km-1) Ordem do rio 

Siriri 429,99 174,09 75,52 0,08 2,35 363,56 0,85 5 

Fonte: Autores 
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Quando comparados aos valores fornecidos por SERGIPE (2016), foi percebido que, com a 

delimitação automática da bacia do rio Siriri, foram obtidos valores de área 0,32% menor, perímetro 

11,57 % maior e comprimento do rio principal 37,94 % maior. Talvez, essa superioridade no valor se 

dê pelo fato de SERGIPE (2016) ter desconsiderado o canal do rio Sangradouro como constituinte do 

rio principal da bacia. 

Tabela 2 – Declividade média e declividade “S10/85” do canal principal do rio Siriri 

Método de cálculo Declividade (m/m) 

Declividade média 0,00329 

Declividade "S10/85" 0,00361 

Fonte: Autores 

Tabela 3 – Tempo de concentração tc da bacia do rio Siriri 

Método de cálculo 
Tempo de concentração (min) 

Declividade média 

Kirpich 1006 

Corpo de Engenheiros  908 

Dooge 695 

Fonte: Autores 

Com relação aos valores de tempo de concentração, observa-se que a metodologia de Kirpich, 

e do Corpo de Engenheiros, obtiveram um valor alto para tc. Já a metodologia de Dooge obteve um 

valor subestimado. Este fato revela a influência da consideração de variáveis diferentes, como as duas 

primeiras metodologias utilizam-se do valor do comprimento do talvegue, os valores foram mais altos 

que o valor da terceira, que utiliza apenas a área da bacia. Este fato revela a influência da consideração 

de variáveis diferentes, e pode ser um indício de que, sendo feita a estimativa pela área, no caso da 

bacia do Siriri, a equação de Dooge não seja a mais adequada. 

 
Figura 4 – Perfil do terreno do canal principal do rio Siriri 

Fonte: Autores 
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Como comentado por Collischonn e Dornelles (2015), é possível observar a presença de 

maiores declividades no trecho próximo à nascente do rio. Enquanto que, à medida em que o curso 

da água se aproxima do exutório, há um alívio nas declividades dos trechos. 

Percebe-se também que há alguns picos no perfil do terreno, o que caracterizaria um fluxo 

ascendente natural da água, que é fisicamente impossível. Isso é justificado pela obtenção das cotas 

do terreno ser baseada nos valores das matrizes do raster do SRTM, visto que este pode conter 

matrizes com pequenas imperfeições. 

 

4 – CONCLUSÕES 

Através deste estudo, foram determinadas as principais características morfométricas da bacia 

do rio Siriri, Sergipe. Algumas delas apresentaram diferenças em relação aos valores publicados por 

Sergipe (2016). Ao se comparar os dados fornecidos pelo Atlas Digital com os valores obtidos pela 

delimitação automática percebe-se que, mesmo com a área menor, o perímetro da bacia e o 

comprimento de talvegue aumentam. Tal fato pode estar associado com a não consideração do trecho 

do canal do rio Sangradouro. Além disso, a diferença dos valores de tempo de concentração obtidos 

mostra que mais fatores influenciam no valor de tc, explicando a divergência de valores ao se usar a 

área da bacia e o comprimento do rio principal no cálculo e, no caso da metodologia proposta por 

Dooge, subestimando o seu valor. 

Além disso, dados morfométricos, antes não disponibilizados na literatura, foram levantados. 

Estes dados são de suma importância para futuros estudos hidrológicos na bacia hidrográfica do rio 

Siriri, utilizando-se o pacote QGIS, um pacote bastante difundido com diversos programas de código 

aberto. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BENIGNO, M. (2013) Caracterização Morfométrica de Bacias Hidrográficas utilizando o 

GRASS. 2013 Disponível em: <http://profmarcello.blogspot.com/2013/12/caracterizacao-

morfometrica-de-bacias.html>. Acesso em: 13 jul. 2018. 

 

COLLISCHONN, W.; DORNELLES, F. (2015). Hidrologia para engenharia e ciências 

ambientais. 2ª. ed. Porto Alegre: Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRH), 2015. 

 

SERGIPE. Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH. Atlas 

Digital sobre Recursos Hídricos de Sergipe. Aracaju. 2016. 

 



  
    

 

XIV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 
  

10 

LEITE, Marcos Esdras (org). Geotecnologias aplicadas aos estudos geográficos. Montes Claros: 

Unimontes, 2013. 326 p. 

 

MIRANDA, E. E. D. Campinas: Embrapa Monitoramento por Satélite. Brasil em Relevo, 2005. 

Disponivel em: <http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br>. Acesso em: 16 out. 2017. 

 

SANTOS, I. M.; ZEILHOFER, P. Modelagem Hidrológica Integrada em Sistemas de Informação 

Geográfica. Revista Brasileira de Cartografia, v. XX, p. 1-12, jan. 2005. 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Os autores agradecem à Coordenação de Pesquisa (COPES) da Universidade Federal de Sergipe 

(UFS) e à Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (FAPITEC) 

pelo apoio financeiro. 


