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APRESENTAÇÃO

A Bacia Hidrográfica é considerada como a unidade fundamental
para estudos de recursos hídricos bem como para estudos de
monitoramento e projetos de recuperação e conservação dos recursos
naturais. Neste livro foram apresentadas revisões sobre a classificação
de bacias hidrográficas e dos rios. Ele também aborda a descrição e os
índices físicos usados para caracterizar as bacias hidrográficas. Foi dado
destaque para as bacias hidrográficas de Santa Catarina, e todos os
índices descritos foram exemplificados com os dados obtidos na bacia
do rio Urussanga.

Embora o leitor perceba um enfoque na interpretação dos índices
do ponto de vista da Hidrologia, disciplina obrigatória das diversas
engenharias, como a agronômica, a agrícola, a civil, a ambiental e da
agrimensura, este material pretende contribuir também com os
profissionais que trabalham com planejamento e gestão de recursos
naturais, como as áreas de Geografia, Biologia e Arquitetura.

Este livro apresenta como diferencial, além de uma revisão dos
sistemas de classificação e dos índices físicos utilizados na descrição
de bacias hidrográficas, o fato de acompanhar o programa de
computador denominado HidroBacias, em que o leitor encontrará as
rotinas para realizar todos os cálculos descritos no livro.

A Diretoria Executiva
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A = área de drenagem da bacia (km²)
A∩L = área comum a duas figuras
Aant = área da classe anterior à classe modal
Ac = área do círculo de perímetro igual ao da bacia considerada
A

cni
 = área entre duas curvas de nível (km²)

A
G
 = área da figura geométrica

A
i
 = área média das bacias de ordem i

A
i-1

 = área média das bacias de ordem imediatamente inferior
Amáx = área com classe de maior frequência
Apos = área posterior à classe modal
C = coeficiente de escoamento superficial
Ci = limite inferior de altitude da classe com maior área
Cm = coeficiente de manutenção (m² m-1)
Ct = coeficiente de torrencialidade
∆

CN
 = amplitude de cota da classe

Dd = densidade de drenagem (km km-²).
Dea = diâmetro do circulo com área igual à área da bacia
Dec = declividade média da bacia (m-1 m-1)
Dep = diâmetro do círculo com perímetro igual ao perímetro da bacia
∆H

cn
 = diferença de cota entre as curvas de nível (km)

dm = declividade média
Dc = densidade de confluências
Dr = densidade dos rios
E = evaporação
Ems = extensão média do escoamento (km)
Eps = extensão do percurso superficial (km)
ET = evapotranspiração

LISTA DE SÍMBOLOS
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Ev = distância vetorial entre os pontos extremos do canal principal
Ev

i 
= grandeza média do equivalente vetorial de determinada ordem i

Evi-1 = grandeza média dos equivalentes vetoriais da ordem
imediatamente inferior considerada
Fi = frequência absoluta de pontos observados na classe
Fr = frequência relativa de pontos na classe
Ft = fator topográfico
G

1
 = escoamento subterrâneo para o interior da bacia

G
2
 = escoamento subterrâneo para fora da bacia

Gcu = declividade média dos canais de determinada ordem
Gcu+1 = 

declividade média dos canais de ordem imediatamente superior
h = altura pluviométrica (mm)
H

85
 e H

10
 = elevação a 85% e a 10% do comprimento do canal

respectivamente
Hm = altitude média da bacia (m)
DH

mx
 = amplitude topográfica máxima

Hmax = altitude máxima
Hmo = altitude modal
I = infiltração
Ic = índice de circularidade
ICo = índice entre o comprimento e a área
If = índice de forma
Ji = declividade do trecho (m km-1)
k = ordem do canal principal
Km = coeficiente de massividade
Ko = coeficiente orográfico
L = comprimento do rio principal (km)

_
L = largura média da bacia (km)

L
b
 = comprimento da bacia

L
CN

 = comprimento total das curvas de nível (km)
Li = comprimento de cada trecho (km)
L

I 
= limite inferior da classe de declividade

L
m

 = comprimento médio de canais
L

mi 
= comprimento médio dos canais de determinada ordem

L
mi-1

 = comprimento médio dos canais de ordem imediatamente inferior
L

S
 = limite superior

L
T
 = comprimento do curso de água (km)
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Lx = comprimento axial da bacia (km)
N = número total de rios ou cursos d’água
Nc = número de confluências
Nd = número de dias do período
N

i
 = número de canais de ordem i

P = perímetro da bacia (km)
Pm = ponto média dado pela média aritmética das isoípsas adjacentes
Pr = precipitação
Q = vazão
Ra = relação entre as áreas das bacias
Rb = razão de bifurcação
Rev = relação do equivalente vetorial
Rgc = relação entre os gradientes dos canais
R

L
 = razão de comprimentos

R
lb

 = relação entre os índices do comprimento médio e o de bifurcação
R

lm
 = índice do comprimento médio entre duas ordens subsequentes

RL
m

 = relação entre os comprimentos médios dos canais
Rt = razão de textura
S = armazenamento de água
∆S = variação no armazenamento
Sc = declividade média do canal
Ss = declividade média da superfície
S

5 
= declividade média (m km-1)

Si = declividade do trecho i
T = transpiração
Tt = textura topográfica
W = ordem da bacia
Zi = elevação média em relação ao ponto inicial no trecho i
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ANA = Agência Nacional de Águas
ANEEL = Agência Nacional de Energia Elétrica
CNRH = Conselho Nacional de Recursos Hídricos
CPRM = Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais
DNAEE = Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica
DNOS = Departamento Nacional de Obras e Saneamento
IBGE = Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
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Introdução
Bacia hidrográfica, definida pela área cujo fluxo de água superficial

ou subterrânea escoa convergindo para uma saída única, é a unidade
de trabalho que deve ser considerada nos estudos que envolvem os
recursos hídricos. As características da superfície, como tipo de solo e
de vegetação, uso e ocupação do solo, declividade e altitude, interferem
nos diversos componentes do ciclo hidrológico. Assim, toda atividade
executada dentro da área da bacia que altere o escoamento da água
ou sua qualidade pode ter impacto na qualidade ou quantidade dos
recursos hídricos da bacia. Devido às suas características intrínsecas, a
bacia é uma unidade importante no estudo das atividades ligadas ao
uso e à conservação dos recursos naturais. Nos principais problemas
práticos de hidrologia em um curso d’água, ou em estudos hidrológicos
em determinada área, é necessário ter o conhecimento de toda a área
de contribuição. Nesse contexto, a bacia hidrográfica deve ser a unidade
de trabalho.

Nos trabalhos de modelagem de paisagem para estudar o
escoamento superficial, a qualidade da água ou os sedimentos
transportados, a bacia hidrográfica é a unidade de trabalho indicada.
Para essas modelagens é necessário caracterizar a bacia quanto a
tamanho, formato e relevo. As características físicas, geológicas e
climáticas são importantes no comportamento hidrológico da bacia
hidrográfica. Existem diversos estudos de regionalização hidrológica em
que se pode estimar valores de vazões a partir de características físicas
da bacia hidrográfica, como área e densidade de drenagem. As
características do relevo podem ser usadas na estimativa da produção
de sedimentos e na suscetibilidade à erosão. O conhecimento dessas
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características físicas da bacia hidrográfica é importante na
interpretação dos dados hidrológicos bem como para a extrapolação
de informações ou dados de uma bacia para outra sem monitoramento
hidrológico ou com curta série de dados. Os índices para descrever a
forma, o relevo e o sistema de drenagem da bacia hidrográfica são
importantes para realizar comparações entre diversas bacias em estudo.

Neste livro estão relacionados vários índices usados na descrição
da bacia e também será apresentado o resultado da aplicação desses
índices para a bacia hidrográfica do rio Urussanga. Essa caracterização
pode ser feita por meio de uma série de índices, que serão detalhados
neste livro. No capítulo final será apresentado um programa de
computador que permite fazer os cálculos dos diversos índices
apresentados.
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1 Conceito de unidades hidrográficas
Na literatura técnico-científica observa-se o emprego dos termos

“bacia”, “sub-bacia” e “microbacia hidrográfica”, nem sempre com as
mesmas definições. No caso do termo “bacia hidrográfica”, observa-se
grande semelhança nas definições, destacando-se:

- área de drenagem a montante de uma determinada seção no curso
d’água na qual aquela área é tributária; essa área é limitada por um divisor
de água que separa as bacias adjacentes (Linsley & Franzini, 1978);

- área limitada por um divisor de água, que a separa de outras bacias
adjacentes e que serve de captação natural de água de precipitação
através de superfícies vertentes. Por meio de uma rede de drenagem,
formada por cursos d’água, ela faz convergir os escoamentos para a
seção de exutório, seu único ponto de saída (Borsato & Martoni, 2004).

- bacia hidrografia ou bacia de drenagem é uma área da superfície
terrestre que drena água, sedimentos e materiais dissolvidos em uma
saída comum, num determinado ponto de um canal fluvial. O limite de
uma bacia de drenagem é conhecido como divisor de drenagem ou divisor
de águas (Guerra & Cunha, 1995).

- conjunto de terra drenada por um rio e seus afluentes, formados
nas regiões mais altas do relevo por divisores de água, onde as águas da
chuva escoam superficialmente formando riachos e rios, ou se infiltram
no solo para a formação de nascentes e do lençol freático (Barrela et
al., 2001).

A sub-bacia hidrográfica é considerada área de drenagem dos
tributários do curso d’água principal. Para Faustino (1996), as sub-bacias
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possuem áreas maiores que 100km² e menores que 700km². Já para
Rocha (1991), são áreas entre 200 e 300km2. De acordo com Santana
(2003), as bacias podem ser desmembradas em várias sub-bacias,
dependendo do ponto de saída considerado ao longo de seu eixo-tronco,
ou canal coletor. Cada bacia hidrográfica interliga-se com outra de ordem
hierárquica superior, constituindo, em relação à última, uma sub-bacia.
Portanto, os termos “bacia hidrográfica” e “sub-bacia hidrográfica” são
relativos.

O termo “microbacia” é muito empregado, e uma série de conceitos
é aplicada em sua definição, podendo ser adotados critérios como
unidades de medida, hidrológicos e ecológicos. Santana (2003) afirma
que o termo “microbacia”, embora difundido em nível nacional, constitui
uma denominação empírica, sugerindo sua substituição por “sub-bacia
hidrográfica”. Faustino (1996) afirma que a microbacia possui toda a
sua área com drenagem direta ao curso principal de uma sub-bacia, várias
microbacias formam uma sub-bacia, sendo a área de uma microbacia
inferior a 100km². Cecílio & Reis (2006) definem a microbacia como uma
sub-bacia hidrográfica de área reduzida, não havendo consenso de qual
seria a área máxima (máximo varia entre 0,1km² e 200km²). Outro
conceito importante atribuído a “microbacia” é o ecológico, que
considera a menor unidade do ecossistema onde pode ser observada a
delicada relação de dependência entre os fatores bióticos e abióticos,
em que perturbações podem comprometer a dinâmica de seu
funcionamento. Esse conceito visa à identificação e ao monitoramento
de forma orientada dos impactos ambientais (Mosca, 2003; Leonardo,
2003).

Calijuri & Bubel (2006) adotam unidades hidrológicas e ecológicas
para estabelecer o conceito de microbacia hidrográfica. Para os autores,
são áreas formadas por canais de 1a e 2a ordem e, em alguns casos de 3a

ordem, devendo ser definida com base na dinâmica dos processos
hidrológicos, geomorfológicos e biológicos. As microbacias são áreas
frágeis e frequentemente ameaçadas por perturbações, nas quais as
escalas espacial, temporal e observacional são fundamentais.

Em seu conceito técnico, a microbacia é definida como uma área
geográfica de captação de água composta por pequenos canais de
confluência e delimitada por divisores naturais (Rocha, 1991; Seab/PR,
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1992). Essa área é admitida como a menor unidade territorial capaz de
enfocar as variáveis ambientais de forma sistêmica.

O Programa Nacional de Microbacias Hidrográficas (PNMH), criado
pelo Decreto Presidencial no 94.076, de 5 de março de 1987, expandiu o
uso do termo “microbacia hidrográfica” como “uma área drenada por
um curso d’água e seus afluentes, a montante de uma determinada seção
transversal, para a qual convergem as águas que drenam a área
considerada” (Brasil, 1987).

De acordo com Botelho (1999), a área da microbacia depende do
objetivo do trabalho que se pretende realizar. A microbacia deve abranger
uma área suficientemente grande para que se possam identificar as
relações existentes entre os diversos elementos do quadro
socioambiental que a caracteriza, e pequena o bastante para estar
compatível com os recursos disponíveis, respondendo positivamente à
relação custo/benefício. Botelho (1999) analisa e acrescenta que as
definições são muito parecidas, inibindo a criação de um conceito
específico para “microbacia”; assim, adota o conceito de bacia
hidrográfica para as microbacias.
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2 Sistemas de classificação e codificação das bacias
hidrográficas brasileiras

A bacia hidrográfica é considerada como a unidade territorial mais
adequada para a gestão integrada dos recursos hídricos. Isso pode ser
constatado pelas recomendações inseridas em diversos documentos de
nível internacional, entre os quais a Conferência das Nações Unidas sobre
a Água (United Nations, 1977), a Conferência Internacional sobre a Água
e Meio Ambiente (1992a), a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente e Desenvolvimento (United Nations, 1992b) e a Conferência
Internacional sobre a Água Doce (FMENCNS, 2001). A Política Nacional
de Recursos Hídricos tem como um dos fundamentos que “a bacia
hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política
Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos” (Brasil, 1997). Dessa forma, os
Planos Básicos de Recursos Hídricos devem ser elaborados por bacia
hidrográfica, para o país e para cada estado, o que torna imprescindível
a definição de um sistema único de classificação e codificação das bacias
hidrográficas brasileiras.

Atualmente, na esfera federal, importantes órgãos utilizam sistemas
distintos de classificação e codificação de bacias hidrográficas.

2.1 A classificação adotada pelo DNAEE/ANEEL/ANA

Segundo Meneses & Galvão (2005), a codificação do antigo
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE), órgão já
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extinto e substituído pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL),
dividia o país em 9 bacias ou regiões hidrográficas, cada uma delas
subdivididas em 10 sub-bacias (Tabela 1). Com a criação da Agência
Nacional de Águas (ANA), esta assumiu a responsabilidade pela
administração da rede hidrometeorológica nacional. Atualmente, a ANA
opera essa rede seguindo a classificação de bacias hidrográficas adotada
pelo DNAEE/ANEEL/ANA, na qual as bacias hidrográficas brasileiras
foram codificadas e identificadas da seguinte forma:

Bacia 1 – Bacia do rio Amazonas;
Bacia 2 – Bacia do rio Tocantins;
Bacia 3 – Bacia do Atlântico – Trecho Norte/Nordeste;
Bacia 4 – Bacia do rio São Francisco;
Bacia 5 – Bacia do Atlântico – Trecho Leste;
Bacia 6 – Bacia do rio Paraná;
Bacia 7 – Bacia do rio Uruguai;
Bacia 8 – Bacia do Atlântico – Trecho Sudeste; e
Bacia 9 – Por extensão, atribui-se a denominação de Bacia 9 à área

de drenagem de qualquer bacia hidrográfica da América do Sul que não
tenha interferência na rede potamográfica brasileira.

Pelo Decreto no 77.410, de 12 de abril de 1976, foram estabelecidos
os padrões do Sistema de Informações Hidrometeorológicas e do
Sistema de Codificação de Estações Hidrológicas com base nas cartas
utilizadas com escala 1:1.000.000. De acordo com a ANA (2009), com
base na metodologia descrita, o código de identificação da estação
pluviométrica compõe-se de 8 dígitos, assim discriminados:

 • 1º dígito: representa a bacia que contém o curso d’água onde está
localizada a estação (valores de 1 a 9);

 • 2º dígito: representa uma das sub-bacias que compõem a bacia
identificada pelo primeiro dígito (valores de 0 a 9);

 • 3º, 4º e 5º dígitos: representam o número arbitrado à estação,
obedecendo ao seguinte critério:

- a numeração é crescente, com intervalos variáveis, ao longo do
curso d’água e seus afluentes;

- a sequência das estações no curso d’água será de montante para
jusante;
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Bacia Código

Rios Solimões, Javari, Itaquaí 10
Rios Solimões, Içá, Jandiatuba e outros 11
Rios Solimões, Juruá, Japurá e outros 12
Rios Solimões, Purus, Coari e outros 13
Rios Solimões, Negro, Branco e outros 14
Rios Amazonas, Madeira, Guaporé e outros 15
Rios Amazonas, Trombetas e outros 16
Rios Amazonas, Tapajós, Juruena e outros 17
Rios Amazonas, Xingu, Iriri, Paru 18
Rios Amazonas, Jari, Pará e Outros 19
Rios Tocantins, Maranhão, Almas e outros 20
Rios Tocantins, Paranã, Palma e outros 21
Rios Tocantins, M. Alves, Sono e outros 22
Rios Tocantins, M. Alves Grande 23
Rios Araguaia, Caiapó, Claro e outros 24
Rios Araguaia, Crixas-Açu, Peixe 25
Rios Araguaia, Mortes, Javaés e outros 26
Rios Araguaia, Coco, Pau D’arco e outros 27
Rios Araguaia, Muricizal, Lontra 28
Rios Tocantins, Itacaiúnas e outros 29
Rios Oiapoque, Araguari e outros 30
Rios Meruú, Acará, Guama e outros 31
Rios Gurupi, Turiaçu e outros 32
Rios Mearim, Itapecuru e outros 33
Rio Paraíba 34
Rios Acaraú, Piranji e outros 35
Rio Jaguaribe 36
Rios Apodi, Piranhas e outros 37
Rios Paraíba, Potenji e outros 38

(Continua)

Tabela 1. Sub-Bacias hidrográficas segundo DNAEE/ANEEL/ANA
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Rios Capibaribe, Mundaú e outros 39
Rios São Francisco, Paraopeba e outros 40
Rios São Francisco, Das Velhas 41
Rios São Francisco, Paracatu e outros 42
Rios São Francisco, Urucuia e outros 43
Rios São Francisco, Verde, Grande 44
Rios São Francisco, Carinhanha 45
Rios São Francisco, Grande e outros 46
Rios São Francisco, Jacaré e outros 47
Rios São Francisco, Pajeú e outros 48
Rios São Francisco, Moxotó e outros 49
Rios Vaza-Barris, Itapicuru e outros 50
Rios Paraguaçu, Jequiriça e outros 51
Rio de Contas 52
Rios Pardo, Cachoeira e outros 53
Rio Jequitinhonha 54
Rios Mucuri, São Mateus e outros 55
Rio Doce 56
Rios Itapemirim, Itabapoana e outros 57
Rio Paraíba do Sul 58
Rios Macaé, São João e outros 59
Rio Paranaíba 60
Rio Grande 61
Rios Paraná, Tietê e outros 62
Rios Paraná, Pardo e outros 63
Rios Paraná, Paranapanema e outros 64
Rios Paraná, Iguaçu e outros 65
Rios Paraguai, São Lourenço e outros 66
Rios Paraguai, Apa e outros 67
Rios Paraná, Corrientes e outros 68
Rios Paraná, Tercero e outros 69
Rio Pelotas 70
Rio Canoas 71

Bacia Código

(Continuação)

(Continua)



30

Rios Uruguai, do Peixe e outros 72
Rios Uruguai, Chapecó e outros 73
Rios Uruguai, da Várzea e outros 74
Rios Uruguai, Ijuí e outros 75
Rios Uruguai, Ibicuí e outros 76
Rios Uruguai, Quaraí e outros 77
Rios Uruguai e outros 78
Rio Uruguai, Negro e outros 79
Rios Itapanhaú, Itanhaém e outros 80
Rio Ribeira do Iguape 81
Rios Nhundiaquara, Itapocu e outros 82
Rio Itajaí-Açu 83
Rios Tubarão, Araranguá e outros 84
Rio Jacuí 85
Rio Taquari 86
Lagoa dos Patos 87
Lagoa Mirim 88

Bacia Código

(Continuação)

Fonte: Eletrobrás (2003).

-ao encontrar um afluente, as estações nele situadas serão
numeradas, também de montante para jusante, antes de continuar o
processo com o rio principal; o mesmo se fará para o afluente do
afluente, e assim por diante.

• 6º, 7º e 8º dígitos: representam a previsão quanto à possibilidade
de uma futura expansão da rede, quando serão identificadas novas
estações. No estádio atual de desenvolvimento da rede de
monitoramento, a grande maioria dos campos é constituída por zeros
(000). Por exemplo, a estação fluviométrica de código 84560000 se refere
à estação localizada na Bacia 8 (Bacia do Atlântico – trecho Sudeste),
sub-bacia 4 (Rios Tubarão, Araranguá e outros) e curso d’água 560000,
correspondendo ao Rio Tubarão, no município de São Ludgero, SC.
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Figura 1. Sub-bacias hidrográficas brasileiras segundo a classificação do DNAEE/
ANEEL/ANA no nível 2. Fonte: Eletrobrás, 2003

2.2 A classificação adotada pela SRH/Ottobacias

Desenvolvido pelo engenheiro brasileiro Otto Pfafstetter, do extinto
Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS), este método
de subdivisão e codificação de bacias hidrográficas utiliza dez algarismos,
diretamente relacionados com a área de drenagem dos cursos d’água
(Pfafstetter, 1989). O método foi adotado pela Secretaria de Recursos
Hídricos (SRH) do Ministério do Meio Ambiente para o cadastro nacional
de irrigantes.

Trata-se de um método natural, hierárquico, baseado na topografia
da área drenada e na topologia (conectividade e direção) da rede de
drenagem. A técnica desenvolvida por Otto Pfafstetter, conhecida pelo
nome de “Ottobacias”, caracteriza-se por sua racionalidade. Utilizando
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pequena quantidade de dígitos em um código específico para uma dada
bacia, o método permite inferir, por esse código, quais as bacias
hidrográficas que se localizam a montante e a jusante daquela em estudo.
Cada vez que for citada uma determinada numeração, sabe-se
exatamente a identificação da bacia hidrográfica, seu rio principal e seu
relacionamento com as demais bacias da mesma região hidrográfica,
até o nível continental (Silva, 1999).

É feita uma distinção entre rio principal e o tributário em função do
critério de área drenada. De acordo com Pfafstetter (1989), as bacias
são divididas em três tipos:

Bacia: é uma área que não recebe drenagem de qualquer outra área
de drenagem;

Interbacia: é uma bacia que recebe fluxo de água de bacias a
montante;

Bacia interna: é uma área de drenagem que não contribui com fluxo
de água para outra sub-bacia ou para um corpo d’água (tais como oceano
ou lago).

A metodologia de Otto Pfafstetter é aplicada inicialmente para o
continente (nível 1), com numeração sequencial no sentido horário, a
partir do norte. Os códigos são aplicados às quatro maiores bacias
hidrográficas identificadas que drenam diretamente para o mar, sendo-
-lhes atribuídos os algarismos pares 2, 4, 6 e 8, no sentido de jusante
para montante do fluxo do rio principal. Os outros tributários do rio
principal são agrupados nas áreas restantes, denominadas interbacias,
que recebem, no mesmo sentido, os algarismos ímpares 1, 3, 5, 7 e 9. A
interbacia 3 encontra-se entre as bacias 2 e 4, a interbacia 5 encontra-
se entre as bacias 4 e 6, e assim sucessivamente (Figura 2). À maior bacia
fechada é atribuído o código 0 (zero).

Os algarismos de um código dão informações de conectividade da
rede hidrográfica. Um último algarismo par caracteriza uma bacia
hidrográfica (área que drena para um determinado rio). Da mesma forma,
um último algarismo ímpar caracteriza uma interbacia, e não uma bacia
hidrográfica. Assim, pode-se dizer, observando os algarismos no sentido
inverso, que a bacia do Rio Curusevo (4294) é uma das quatro maiores
(final 4 = a segunda, de jusante para montante), da interbacia 9 (a área
das cabeceiras) do Rio Xingu (42), que tem uma das quatro maiores bacias
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Figura 2. Sistema de classificação de Ottobacias (Adaptado de Silva, 1999)

(2 = a primeira, de jusante para montante) entre os afluentes do
Amazonas (código 4).

Figura 3. Ottobacias no nível 1 para a América do Sul (Silva, 1999)

Na Figura 3 está representada a subdivisão de nível 1 do continente
sul-americano em 10 regiões hidrográficas, com a descrição na Tabela 2.
Na Figura 4 tem-se a representação das bacias hidrográficas brasileiras no
nível 2, com a descrição na Tabela 3.
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Figura 4. Ottobacias do Brasil no nível 2

Código Denominação

0 Região Hidrográfica do Tititaca

1 Região Hidrográfica Costeira do Pacífico

2 Bacia Hidrográfica do rio Orinoco

3 Região Hidrográfica Costeira do  Atlântico Norte

4 Bacia Hidrográfica do rio Amazonas
5 Região Hidrográfica Marajó

6 Bacia Hidrográfica do rio Tocantins
7 Região Hidrográfica Costeira do Atlântico Sul

(inclui, entre outras, as bacias dos rios Parnaíba,
São Francisco, Doce, Paraíba do Sul e Uruguai)

8 Bacia Hidrográfica do rio Paraná

9 Região Hidrográfica dos Pampas

Tabela 2. Regiões hidrográficas no sistema Ottobacias
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Cód Denominação Cód Denominação

39 Região Hidrográfica 66 Bacia Hidrográfica do Rio
Javaés

41 Região Hidrográfica 67 Região Hidrográfica
42 Bacia Hidrográfica do Rio Xingu 68 Bacia Hidrográfica do Rio

das Mortes
43 Região Hidrográfica 69 Região Hidrográfica
44 Bacia Hidrográfica do Rio Tapajós 71 Região Hidrográfica
45 Região Hidrográfica 72 Bacia Hidrográfica do Rio

Parnaíba
46 Bacia Hidrográfica do Rio Madeira 73 Região Hidrográfica
47 Região Hidrográfica 74 Bacia Hidrográfica do Rio

São Francisco
48 Bacia Hidrográfica do Rio Negro 75 Região Hidrográfica
49 Região Hidrográfica 76 Bacia Hidrográfica do Rio

Doce
61 Região Hidrográfica 77 Região Hidrográfica
62 Bacia Hidrográfica do Rio 78 Bacia Hidrográfica do Rio

Itacaiúnas Uruguai
63 Região Hidrográfica 84 Bacia Hidrográfica do Rio

Paraná
64 Bacia Hidrográfica do Rio 87 Região Hidrográfica

Tocantins
65 Região Hidrográfica 89 Região Hidrográfica

Tabela 3.  Denominação das regiões hidrográficas do Brasil no nível 2

2.3 A classificação adotada pelo IBGE

A classificação e codificação de bacias hidrográficas brasileiras
adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) tomou
como base critérios geográficos, sendo adotados dois níveis (IBGE,
2000). No primeiro nível de classificação, o território nacional foi dividido
em dez grandes bacias ou regiões hidrográficas (Figura 5), e no segundo
nível o país foi subdividido em 57 sub-bacias hidrográficas. No segundo
nível de classificação para o Brasil, as áreas das sub-bacias variam de
8.559km² a 893.305km², com tamanho médio de 152.270km². A
delimitação cartográfica das bacias e sub-bacias hidrográficas do sistema
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Figura 5. Bacias hidrográficas do Brasil segundo o IBGE (IBGE, 2000)

de classificação do IBGE (2000) foi realizada na escala 1:1.000.000. Por
limitação da escala, as áreas insulares (ilhas de São Luís, Itaparica,
Fernando de Noronha e outras) foram associadas às bacias mais
próximas. Na região Sul, as lagoas dos Patos e Mirim e os rios que nelas
deságuam foram considerados como um único sistema hidrográfico.
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As bacias que ocupam grandes extensões espaciais (Amazonas,
Tocantins e Prata) foram individualizadas e permitiram a
compartimentação nas principais sub-bacias. As bacias costeiras menores
foram reunidas adotando-se o critério de conjugá-las a um rio principal,
eleito por sua importância regional. Números romanos associados a
cores identificam os dez compartimentos maiores; números arábicos
associam-se às subdivisões internas (Tabela 4).

Bacia hidrográfica Sub-bacias hidrográficas conjugadas ou bacia
hidrográfica

I.1 Sub-bacias hidrográficas conjugadas do rio Iça
I.2 Sub-bacias hidrográficas conjugadas do rio

Japurá
I.3 Sub-bacias hidrográficas conjugadas do rio

Negro
I.4 Sub-bacias hidrográficas conjugadas do rio

Nhamundá
I.5 Sub-bacias hidrográficas conjugadas do rio

Trombetas
I.6 Sub-bacias hidrográficas conjugadas do rio

Paru
I Rio Amazonas I.7  Sub-bacias hidrográficas conjugadas do Rio Jari

 I.8 Sub-bacias hidrográficas conjugadas do rio
Javari

I.9 Sub-bacias hidrográficas conjugadas do rio
Juruá

I.10 Sub-bacias hidrográficas conjugadas do rio
Parus

I.11 Sub-bacias hidrográficas conjugadas do rio
Madeira

I.12 Sub-bacias hidrográficas conjugadas do rio
Tapajós

I.13 Sub-bacias hidrográficas conjugadas do rio
Xingu

Tabela 4. Bacias e Sub-bacias Hidrográficas do Sistema adotado pelo IBGE
(IBGE, 2000)

(Continua)
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II.1 Sub-bacias hidrográficas do rio Tocantins
II.2 Sub-bacias hidrográficas  do rio Araguaia

II Rio Tocantins II.3 Sub-bacias hidrográficas conjugadas do rio Pará
II.4 Sub-bacias hidrográficas conjugadas do rio

Guamá

III Rio Parnaíba III.1 Sub-bacias hidrográficas do rio Parnaíba

IV Rio são Francisco IV.1 Sub-bacias hidrográficas do rio São Francisco
V.1 Sub-bacias hidrográficas do rio Paraguai

V Rio da Prata V.2 Sub-bacias hidrográficas do rio Paraná
V.3 Sub-bacias hidrográficas do rio Uruguai

VI.1 Sub-bacias hidrográficas conjugadas do rio
VI Bacias costeiras Oiapoque
do Norte VI.2 Sub-bacias hidrográficas conjugadas do rio

Araguari

VII.1 Sub-bacias hidrográficas conjugadas do rio
Gurupi

VII.2 Sub-bacias hidrográficas conjugadas do rio
VII Bacias costeiras Turiaçú
nordeste ocidental VII.3 Sub-bacias hidrográficas conjugadas do rio

Mearin
VII.4 Sub-bacias hidrográficas  do rio Itapecurui
VII.5 Sub-bacias hidrográficas conjugadas do rio

Munin
VIII.1 Sub-bacias hidrográficas conjugadas do rio

Acarú
VIII.2 Sub-bacias hidrográficas conjugadas do rio

Jaguaribe
VIII Bacias costeiras VIII.3 Sub-bacias hidrográficas conjugadas do rio
do nordeste oriental Apodi

VIII.4 Sub-bacias hidrográficas conjugadas do rio
Piranhas-Açu

VIII.5 Sub-bacias hidrográficas conjugadas do rio
Potengi

VIII.6 Sub-bacias hidrográficas conjugadas do rio
Curimataú

(Continuação)

(Continua)
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VIII.7 Sub-bacias hidrográficas conjugadas do rio
Paraíba

VIII.8 Sub-bacias hidrográficas conjugadas do rio
Capiberibe

VIII.9 Sub-bacias hidrográficas conjugadas do rio Una
VIII.10 Sub-bacias hidrográficas conjugadas do rio

Coruipe
VIII.11 Sub-bacias hidrográficas conjugadas do rio

 Vaza-Barris
VIII.12 Sub-bacias hidrográficas conjugadas do rio

 Itapecuru
VIII.13 Sub-bacias hidrográficas conjugadas do rio

 Inhambupe
VIII.14 Sub-bacias hidrográficas conjugadas do rio

 Paraguaçu
VIII.15 Sub-bacias hidrográficas conjugadas do rio

 Jequiriça
VIII.16 Sub-bacias hidrográficas do rio de Contas
VIII.17 Sub-bacias hidrográficas conjugadas do rio

 Pardo
VIII.18 Sub-bacias hidrográficas do rio Jequitinhonha
VIII.19 Sub-bacias hidrográficas conjugadas do rio

 Itanhém
VIII.20 Sub-bacias hidrográficas conjugadas do rio

 Mucuri
IX.1 Bacias hidrográficas conjugadas do Rio São

Mateus
IX.2 Bacia hidrográfica do rio Doce

IX Bacias costeira IX.3 Bacias hidrográficas conjugada do rio
do Sudeste Itapemirim

IX.4 Bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul
IX.5 Bacias hidrográficas conjugadas do rio Ribeira

do Iguape
IX.6 Bacia hidrográfica do rio Macaé
X.1 Bacias hidrográficas conjugadas do rio Itajaí

X Bacias costeiras X.2 Bacias hidrográficas conjugadas do rio Capivari
 do Sul X.3 Bacias hidrográficas conjugadas do rio Guaíba

e do Sistema Lagunar

(Continuação)
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2.4 A classificação adotada pelo CNRH

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), por meio da
Resolução no 32, de outubro de 2003, instituiu a divisão hidrográfica
nacional em regiões hidrográficas, tomando como base critérios
naturais, sociais e econômicos para a definição do primeiro nível de
classificação com 12 regiões geográficas (Figura 6), e o segundo nível
com trinta bacias/regiões hidrográficas. A delimitação cartográfica das
bacias e sub-bacias hidrográficas do sistema de classificação do CNRH
foi realizada na escala 1:1.000.000. Na Tabela 5 consta a descrição das
regiões hidrográficas nacionais de acordo com a resolução CNRH 32/
2003.

Figura 6. Divisão Hidrográfica Nacional segundo CNRH (Brasil, 2003)
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2.5 Classificação adotada pela CPRM/SGB

A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) e o Serviço
Geológico do Brasil (SGB) adotam a divisão hidrográfica com suas
respectivas sub-bacias de forma a orientar o planejamento e a execução
dos estudos hidrológicos (Figura 7).

Tabela 5. Divisão hidrográfica nacional
Região hidrográfica Descrição 

RH Amazônica 

É constituída pela bacia hidrográfica do rio Amazonas situada no 
território nacional e também pelas bacias hidrográficas dos rios 
existentes na Ilha de Marajó, além das bacias hidrográficas dos 
rios situados no estado do Amapá que deságuam no Atlântico 
Norte 

RH do 
Tocantins/Araguaia 

É constituída pela bacia hidrográfica do rio Tocantins até sua foz, 
no Oceano Atlântico 

RH Atlântico Nordeste 
Ocidental 

É constituída pelas bacias hidrográficas dos rios que deságuam no 
Atlântico – trecho Nordeste, estando limitada ao oeste pela 
região hidrográfica do Tocantins/Araguaia, exclusive, e ao leste 
pela região hidrográfica do Parnaíba 

RH do Parnaíba É constituída pela bacia hidrográfica do rio Parnaíba 

RH Atlântico Nordeste 
Oriental 

É constituída pelas bacias hidrográficas dos rios que deságuam no 
Atlântico – trecho Nordeste, estando limitada ao oeste pela 
região hidrográfica do Parnaíba e ao sul pela região hidrográfica 
do São Francisco 

RH do São Francisco É constituída pela bacia hidrográfica do rio São Francisco 

RH Atlântico Leste 

É constituída pelas bacias hidrográficas de rios que deságuam no 
Atlântico – trecho Leste, estando limitada ao norte e ao oeste 
pela região hidrográfica do São Francisco e ao sul pelas bacias 
hidrográficas dos rios Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus 

RH Atlântico Sudeste 

É constituída pelas bacias hidrográficas de rios que deságuam no 
Atlântico – trecho Sudeste, estando limitada ao norte pela bacia 
hidrográfica do rio Doce, ao oeste pelas regiões hidrográficas do 
São Francisco e do Paraná e ao sul pela bacia hidrográfica do rio 
Ribeira 

RH do Paraná 
É constituída pela bacia hidrográfica do rio Paraná situada no 
território nacional 

RH do Uruguai 

É constituída pela bacia hidrográfica do rio Uruguai situada no 
território nacional, estando limitada ao norte pela região 
hidrográfica do Paraná, ao oeste pela Argentina e ao sul pelo 
Uruguai 

RH Atlântico Sul 

É constituída pelas bacias hidrográficas dos rios que deságuam no 
Atlântico – trecho Sul, estando limitada ao norte pelas bacias 
hidrográficas dos rios Ipiranguinha, Iririaia-Mirim, Candapuí, Serra 
Negra, Tabagaça e Cachoeira, ao oeste pelas regiões hidrográficas 
do Paraná e do Uruguai e ao sul pelo Uruguai 

RH do Paraguai 
É constituída pela bacia hidrográfica do rio Paraguai situada no 
território nacional 
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Figura 7. Divisão das bacias e sub-bacias hidrográficas utilizada pela CPRM/SGB

Fonte: CPRM (2008)
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2.6 Considerações sobre os sistemas de classificação

O fato de haver diferentes sistemas de codificação e classificação
de bacias hidrográficas, bem como diferentes denominações de regiões
hidrográficas, leva confusão ao meio acadêmico. Nesse sentido, é
importante que seja adotado um sistema único, e o encaminhamento
que vem sendo dado é no sentido da adoção do sistema das Ottobacias.
O Conselho Nacional de Recursos Hídricos, por meio da resolução no

30/2002, estabelece que o método de Otto Pfafstetter passa a ser a
codificação oficial de bacias hidrográficas no Brasil. O método de Otto
Pfasfstetter foi aplicado para os Estados Unidos pela United States
Geological Survey (USGS) e também é recomendado pelo GIS Working
Group no âmbito da Commom Implementation Strategy for the Water
Framework Directive, que tem por objetivo harmonizar as politicas de
recursos hídricos dos países da União Europeia e, como resultado, já
foi desenvolvida uma base de dados denominada CCM – River and
Catchment Database.

As características principais que atraem a atenção para a
codificação de Otto Pfafstetter são:

- ser um método que permite a hierarquização da rede hidrográfica;
- conter a topologia da rede embutida no código;
- ser de aplicação global;
- ser de fácil implementação computacional e, consequentemente,

interagir bem com sistemas de informações geográficas (SIGs).
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3 Divisão hidrográfica de Santa Catarina
O estado de Santa Catarina é composto por 23 bacias hidrográficas

principais, que podem ser divididas em vertente do Atlântico (bacia do
Sudeste) e vertente do interior (bacia do Paraná e bacia do Uruguai
(Figura 8) (Santa Catarina, 1997).

De acordo com a Lei Estadual no 10.949, de 9 de novembro de 1998,
para efeito de planejamento, gestão e gerenciamento dos recursos
hídricos catarinenses, são caracterizadas dez regiões hidrográficas (Figura

Figura 8. Bacias hidrográficas de Santa Catarina (Brasil, 2003)
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9). Na Tabela 6 constam as principais bacias hidrográficas de Santa
Catarina e sua classificação de acordo com o Conselho Nacional de
Recursos Hídricos, bem como os códigos de segundo nível dos sistemas
DNAEE e Ottobacias e do IBGE.

Figura 9. Regiões hidrográficas do estado de Santa Catarina e limites das bacias
hidrográficas (Santa Catarina, 1997)

Fonte: Santa Catarina (1997).
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4 Classificação das bacias hidrográficas
De acordo com a classificação do corpo de água para o qual

convergem as águas, as bacias hidrográficas podem ser classificadas,
conforme Pompeu (1977), em:

a) bacia marítima: formada por terras cujas vertentes ou rios
deságuam em mar interior;

b) bacia fluvial: constituída por vales sulcados por um rio principal e
respectivos afluentes, que, muitas vezes, formam outras bacias ou sub-
bacias;

c) bacia lacustre: aquela em que as águas afluem para um lago,
coletor principal da área.

De acordo com o escoamento global, as bacias podem ser
classificadas, segundo Christofoletti (1980), nos seguintes tipos:

- exorreicas: quando o escoamento das águas se faz de modo
contínuo até o mar ou oceano, isto é, quando as bacias desembocam
diretamente no nível marinho;

- endorreica: quando as drenagens são internas e não possuem
escoamento até o mar, desembocando em lagos ou dissipando-se nas
areias do deserto, ou perdendo-se nas depressões cársicas;

- arreicas: quando não há nenhuma estruturação em bacias
hidrográficas, como nas areias desérticas, onde a precipitação é
negligenciável e a atividade dunária é intensa, obscurecendo as linhas e
os padrões de drenagem;

- criptorreicas: quando as bacias são subterrâneas, como nas areias
cársicas. A drenagem subterrânea acaba por surgir em fontes ou integrar-
se em rios subaéreos.
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5 Denominações dos cursos d’água
Nos textos técnicos de hidrologia bem como na linguagem comum

são empregados diversos termos para designar cursos d’água. Muitos
desses termos foram incorporados na toponímia de várias localidades
brasileiras. Abaixo, tem-se a definição dos principais termos usados.

Álveo: superfície que as águas cobrem sem extravasar para as
margens ou terreno natural, ordinariamente enxuto.

Curso d’água: denominação para fluxos de água em canal natural
para drenagem de uma bacia, tais como boqueirão, rio, riacho, ribeirão
ou córrego.

Rio: grande curso d’água que deságua em outro rio, mar ou lago.
Sabe-se que o volume de água nomina o rio, porém é difícil estabelecer
valores para a classificação. Aos cursos d’água de menor importância
dão-se os nomes arroio, ribeira, ribeirão, córrego ou riacho, conforme
sua largura.

No Brasil, diversos temos são empregados para denominar os cursos
d’água, entre os quais se destacam:

Arroio: termo regional, com ocorrências nos estados do Sul do Brasil,
referente a cursos de água de pequena extensão;

Córrego: curso de água corrente de pequeno porte, muito empregado
no Sudeste;

Sanga: pequeno ribeiro que seca facilmente (Oliveira, 1980).
Pequeno curso de água; em geral, é termo usado no Rio Grande do Sul
para escoadouro de água (Barbosa, 2006), e suas principais ocorrências
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estão nos municípios do estado do Rio Grande do Sul localizados próximo
à fronteira com o Uruguai;

Valão: termo genérico regional, com ocorrências na região Norte
Fluminense e em alguns municípios capixabas. Em largura, os valões são
maiores que os córregos da região e, em alguns casos, devido ao
desmatamento, não existe fluxo de água corrente, gerando uma
depressão seca no terreno;

Igarapé: canal natural estreito e navegável por pequenas
embarcações, que se forma entre duas ilhas fluviais ou entre uma ilha
fluvial e a terra firme (Houaiss, 2006). De ygara (canoa) e apé (caminho),
o caminho das canoas, o canal também é chamado de furo, no Amazonas
(Bueno, 1987);

Lajeado: arroio ou regato, cujo leito é de rocha. Afloramento de
rocha sã na superfície do solo, constituindo uma área de extensão
variável (Oliveira, 1980). Assim, existem seus derivados lajeadão e
lajeadinho;

Riacho: termo regional de ocorrência na região Nordeste do Brasil
que se traduz num curso de água ou corrente de água que flui para o
oceano, um lago ou outro curso d’água. Assim, encontram-se seus
derivados como riachinho ou riachão.

Ribeira ou ribeiro: ribeiro é um “rio pequeno; riacho, regato”, do
latim ripário. O feminino “ribeira” é definido como “massa de água que
corre entre margens próximas, menos larga e profunda que um rio”. No
Brasil é mais comum o emprego do termo “ribeirão”.

Ribeirão: termo regional de ocorrência no Rio de Janeiro
(normalmente próximo à divisa com Minas Gerais), São Paulo (interior),
Goiás e Mato Grosso e se traduz num curso de água ou corrente de
água que desemboca no oceano, num lago ou em outro curso d’água.

Ribeirãozinho: termo regional, utilizado na região Centro-Oeste
como diminutivo de ribeirão, sem alteração conceitual significativa.

Boqueirão: termo regional, usado no Nordeste do Brasil para as
aberturas ou gargantas estreitas cortadas, por vezes, em serras por onde
passa um rio (Guerra, 1987).
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Paraná: terminologia amazônica de origem indígena que significa
“o braço de um grande rio” formando uma grande ilha. Quando de
menores proporções, é chamado paraná-mirim. Os primeiros são sempre
navegáveis, enquanto os paranás-mirins nem sempre permitem, por
ocasião das vazantes, a livre circulação das embarcações (Guerra, 1987).
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6 Classificação dos rios
Além das bacias, os rios também foram objeto de classificação

individual.

6.1 Classificação genética

Com base em sua disposição em relação à atitude das camadas
geológicas, chamada “classificação genética”, os rios podem ser
classificados, segundo Christofoletti, (1980) conforme mostra a Figura
10, em:

a) consequentes: aqueles cujo curso foi determinado pela
declividade da superfície terrestre, em geral coincidindo com a direção
da inclinação principal das camadas. Tais rios formam cursos retilíneos
e paralelos;

b) subsequentes: aqueles cuja direção de fluxo é controlada pela
estrutura rochosa, acompanhando sempre uma zona de fraqueza, tal
como uma falha, junta ou camada rochosa delgada ou facilmente
erodível. Nas áreas sedimentares, correm perpendicularmente à
inclinação principal das camadas;

c) obsequentes: aqueles que correm em sentido inverso à incli-
nação das camadas ou à inclinação original dos rios subsequentes. Em
geral, possuem pequena extensão e descem das escarpas até o rio
subsequente;
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d) ressequentes:  aqueles  que  fluem na  mesma  direção  dos  rios
consequentes, mas nascem em nível mais baixo. Em geral, nascem no
reverso de escarpas e fluem até desembocar em um subsequente;

e) insequentes: são aqueles que não apresentam qualquer controle
geológico nem estrutural visível na disposição espacial da drenagem e,
por essa razão, tendem a desenvolver-se sobre rochas homogêneas,
representadas tanto por sedimentos horizontais como por rochas ígneas.
São comuns nas áreas onde a topografia é plana e em áreas de
homogeneidade litológica, como nas rochas graníticas.

6.2 Classificação com base na constância do escoamento

Com base na constância do escoamento, Villela & Mattos (1975)
apresentam a classificação dos rios em três tipos:

a) perenes: cursos d’água que contêm água durante todo o tempo.
Nele o lençol nunca desce abaixo do leito do curso d’água, mantendo
alimentação contínua ao rio.

b) intermitentes ou temporários: são os cursos d’água que, em geral,
escoam durante as estações chuvosas e secam na estiagem. Na época
de cheias o lençol freático está acima do leito fluvial, tendo escoamento
superficial e subterrâneo. Na época de estiagem o lençol está abaixo

Figura 10. A classificação dos rios conforme sua posição ante as camadas
rochosas. As letras indicam: C = rios consequentes; S = rios subsequentes;
O = rios obsequentes e R = rios ressequentes

Fonte: Adaptado de Christofoletti (1980).
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do leito fluvial, quando o escoamento cessa ou se dá somente após as
chuvas mais fortes, alimentado pelo escoamento superficial.

c) efêmeros: cursos d’água que existem durante ou após os períodos
de chuva, escoando somente a água do escoamento superficial. O lençol
freático encontra-se sempre abaixo do leito fluvial, não existindo o
escoamento subterrâneo.

6.3 Classificação com base na geometria da disposição
espacial dos rios

Com base no critério geométrico da disposição espacial dos rios e
de seus afluentes, os tipos fundamentais dos padrões de drenagem e
suas ocorrências podem ser classificados, conforme Christofoletti (1980)
(Figura 11), em:

a) drenagem dendrítica ou arborescente: ocorre tipicamente sobre
rochas de resistência uniforme ou em estruturas sedimentares
horizontais. Os rios que constituem este padrão de drenagem confluem
em ângulos relativamente agudos, o que permite identificar o sentido
geral da drenagem pela observação do prolongamento da confluência;

b) drenagem treliça: este tipo de drenagem é composto por rios
principais consequentes, correndo paralelamente e recebendo  afluentes
subsequentes que fluem em direção transversal aos primeiros; os
subsequentes, por sua vez, recebem rios obsequentes e ressequentes.
Em geral, as confluências realizam-se em ângulos retos;

c) drenagem retangular: a configuração retangular é uma
modificação da drenagem em treliça, caracterizada pelo aspecto
ortogonal devido às bruscas alterações retangulares no curso das
correntes fluviais, tanto nas principais como nas tributárias. Este padrão
de drenagem é consequência do controle estrutural exercido pelas falhas
ou pelos sistemas com diaclasamentos das rochas;

d) drenagem paralela: é aquela cujos cursos de água, sobre uma
área considerável ou em numerosos exemplos sucessivos, escoam quase
paralelamente uns aos outros. Devido a essa disposição, também são
denominados de cauda equina ou rabo de cavalo. É característica de
áreas onde há presença de vertentes com declividades acentuadas ou
onde existem controles estruturais. O padrão de drenagem paralela
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revela a presença de declividade unidirecional, constituída por camadas
resistentes de inclinação uniforme;

e) drenagem radial: apresenta um ponto central. Pode-se
desenvolver sobre os mais variados embasamentos e estruturas. Duas
configurações surgem como importantes: centrífuga, quando as
correntes são do tipo consequente e divergem a partir de um ponto ou
área em que se encontra em posição elevada, como as desenvolvidas
em domos, cones vulcânicos, morros isolados e em outros tipos de
estruturas isoladas de forma dômica; e centrípeta, quando os rios
convergem para um ponto ou área central, localizado em posição mais
baixa, como as desenvolvidas em bacias sedimentares periclinais,
crateras vulcânicas e depressões topográficas. Segundo Christofoletti
(1980), a configuração centrípeta é comum e sua designação pode ser
aplicada a um grande conjunto de disposição em que a drenagem
converge para um ponto comum;

f) drenagem anelar: este padrão se assemelha a anéis e é típico de
áreas dômicas profundamente entalhadas em estruturas formadas por
camadas moles ou duras. A drenagem acomoda-se aos afloramentos
das rochas menos resistentes, originando cursos subsequentes,
recebendo tributários obsequentes e ressequentes.
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6.4 Classificação com base na morfologia dos canais

Do ponto de vista geológico, a morfologia dos canais é o principal
atributo para a classificação de rios. A geomorfologia dos canais fluviais
é controlada por uma série de fatores com relações muito complexas.
Em relação aos parâmetros morfométricos, os canais fluviais são
classificados de acordo com a Tabela 7. Esses padrões podem ser
caracterizados em função dos parâmetros morfométricos dos canais,
como sinuosidade, grau de entrelaçamento e relação entre largura e
profundidade (Ana, 2013).

Fonte: Christofoletti (1980) (Adaptado).
Figura 11. Padrões de drenagem
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6.5 Classificação com base na posição

A teoria ecológica do rio contínuo, ou contínuo fluvial (Vanote, 1980),
considera que os rios apresentam gradientes de variáveis ecológicas da
nascentes à foz, podendo ser classificados como:

a) rios de cabeceira: cursos de ordem 1 a 3, altamente dependentes
das contribuições terrestres de matéria orgânica e pouca ou nenhuma
produção fotossintética;

b) médio curso: rios de ordem 4 a 6, menos dependente da
contribuição direta dos ecossistemas terrestres e mais da produção de
algas e plantas aquáticas;

c) baixo curso: rios de ordem maior que 6, grandes rios e estuários,
que tendem a ser turvos com grande carga de sedimentos.

Tabela 7. Tipos de canais em relação aos parâmetros morfométricos

Tipo                       Morfologia

Retilíneo Canais simples com barras longitudinais
Entrelaçado Dois ou mais canais com barras e pequenas ilhas
Meandrante Canais simples
Anastomosado Dois ou mais canais com ilhas largas e estáveis
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7 Delimitação da bacia hidrográfica
O primeiro passo no estudo de uma bacia hidrográfica é sua

individualização, que pode ser feita, entre outras formas, pelo traçado
das linhas dos divisores topográficos em plantas topográficas. Para o
traçado do divisor, a planta deve ter altimetria (curvas de nível) e escala
adequadas, que dependem do tipo de estudo e do interesse. De forma
geral, para bacias urbanas as escalas mais adequadas são de 1:5.000,
com curvas de nível de 5 em 5 metros, ou 1:2.000, com curvas de nível
de 2 em 2 metros. Para o estudo de bacias que compreendem
exclusivamente zonas rurais é suficiente a escala de 1:10.000 (com
curvas de nível de 10 em 10 metros). No estudo de grandes bacias
podem-se utilizar as escalas de 1:50.000 ou 1.100.000, com curvas de
nível de 20m ou até de 100m. No entanto, quanto maior a escala, maior
a precisão das informações obtidas do mapa.

O divisor topográfico representa a linha de contorno da bacia, que
pode ser traçada a partir de um mapa com as curvas de nível. O divisor
é traçado procurando-se passar pelos pontos de cota mais alta entre
duas bacias, de forma a cortar perpendicularmente as curvas de nível
(Figura 12). Segundo Santana (2003), a técnica para determinar o limite
de uma bacia num mapa topográfico consiste em se iniciar no ponto do
nível base e, trabalhado relevo acima, marcar a “cumeeira” de um lado
ou do outro (divisor de águas). Os divisores de água são representados,
nas cartas topográficas, por curvas de nível convexas para baixo, as quais
indicam uma divergência dos fluxos d’água: a linha perpendicular ao eixo
dessas curvas convexas delimita os divisores de drenagem internos da
bacia. As curvas de nível côncavas para cima, por sua vez, indicam a
zona de convergências dos fluxos d’água ou fundos de vales, onde fluem
em direção ao eixo de drenagem da bacia.
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Santana (2003) cita ainda três regras simples que ajudam nessa
determinação:

- a água tende a escoar perpendicularmente, cruzando as curvas
de nível;

- as “cumeeiras” são indicadas  por  contornos em “V”, na direção
morro abaixo;

- as  linhas  de  drenagem são  indicadas por contornos em “V” na
direção morro acima.

Uma vez encontrada a “cumeeira” principal, o analista deve iniciar
novamente no nível de base, trabalhando o outro lado da bacia. Em
áreas de topografia relativamente plana, pode ser necessário proceder
à investigação de campo para determinar com precisão a localização
do limite (divisor) da bacia estimada no mapa.

O divisor topográfico delimita a área de contribuição de águas
superficiais para a seção de escoamento. Em geral, assume-se que o
divisor geológico coincide com o divisor topográfico, embora nem

Figura 12. Delimitação da bacia hidrográfica
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sempre isso possa ser garantido. Quando as contribuições do
escoamento subterrâneo forem significativas, o divisor geológico pode
ser determinado com sondagem. O ponto mais baixo numa seção
transversal representa o talveg, ou leito do rio (Figura 13).

A delimitação de bacias hidrográficas pode ser realizada com
aplicação de Sistemas de Informações Geográficas, nos quais existem
vários métodos consagrados e bem definidos para essa delimitação,
porém esbarram na falta de qualidade dos dados. Como a informação
altimétrica da cartografia é muito mais cara e de difícil obtenção
comparativamente com a informação planimétrica, ocorre um
desbalanceamento entre a quantidade e a qualidade no traçado dos rios
em relação às curvas de nível em uma mesma carta.

A ANA desenvolveu um método para traçar divisores de água
aproximados, resultantes de mapas de distância entre trechos da
drenagem. Por esse método, o divisor é posicionado a meio caminho
entre dois cursos d’água mais próximos. Esse método é conhecido como
“equidistância” entre trechos de drenagem e foi utilizado para a
construção da primeira versão da base Hidrográfica Ottocodificada
publicada em 2006 (ANA, 2006).

Figura 13. Perfil transversal da bacia hidrográfica
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As bacias determinadas por equidistância possuem a desvantagem
de ter um desenho pouco realista a ser considerado individualmente,
podendo guardar grandes discrepâncias com as bacias reais. No entanto,
o método apresenta resultados muito satisfatórios uma vez que se
agregam as áreas de contribuição hidrográfica individuais em bacias
maiores, e a estimativa é cada vez mais precisa à medida que se aumenta
o número de bacia agregadas.

Outra situação em que o método da equidistância é útil é na
delimitação de áreas de drenagem em regiões muito planas, onde os
algoritmos de análise de escoamento superficial não conseguem extrair
os divisores de água a partir dos Modelos Digitais de Elevação (MDE)
existentes.

Atualmente, vêm sendo desenvolvidos MDEs que possibilitam um
traçado mais realista do divisor de águas, mas eles dependem da
qualidade da informação altimétrica.
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8 Caracterização física da bacia hidrográfica
As características da bacia hidrográfica, como tamanho, forma e

declividade, influenciam seu comportamento hidrológico. O volume de
escoamento, a vazão de pico, a velocidade e o tempo de escoamento e
o transporte de sedimentos estão relacionados com as características
físicas da bacia.

8.1 Área de drenagem (A)

Considera-se área de drenagem de uma bacia hidrográfica a área
plana (projeção horizontal) entre os divisores de água. É um parâmetro
básico para o cálculo das demais características físicas. Geralmente, a
área de drenagem é expressa em quilômetros quadrados (km²) ou
hectares (ha).

A área de drenagem pode ser calculada por diversas formas, a partir
de cartas topográficas ou mapas específicos. A forma mais comum é a
utilização de planímetros analógicos ou digitais. A tendência atual é de
utilização de métodos mais modernos e informatizados, como os
programas do tipo CAD e de geoprocessamento. Estimativas menos
precisas podem ser obtidas por pesagem de papel uniforme e por
contagem de quadrículas em papel milimetrado (Tabela 8).

A área de drenagem é importante na caracterização do regime
hidrológico da bacia, pois a vazão média de uma bacia hidrográfica é
diretamente proporcional a sua área de contribuição. (Tabela 8).
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8.2 Forma da bacia

A forma da bacia é uma característica importante, pois influi no seu
hidrograma e no pico de vazão. A forma da bacia tem influência no
tempo que leva a água de seus limites mais distantes para chegar à saída,
definido como tempo de concentração. Em geral, bacias mais alongadas
tendem a ter menor pico de vazão do que as bacias mais circulares. Isso
se explica, em parte, pelo maior tempo de concentração. Sabe-se que a
intensidade das chuvas extremas diminui com o aumento da duração
da chuva. Assim, bacias mais alongadas tendem a ter maior tempo de
concentração, implicando menor intensidade de chuvas máximas e, com
isso, menores picos de vazão. Outro fator que explica o menor pico de
vazão de bacias mais alongadas é a distribuição espacial das chuvas
intensas, que precisa ser de abrangência muito maior para cobrir toda a
bacia.

Tabela 8. Dados das bacias hidrográficas do Brasil, conforme Ana (2005)

Região hidrográfica Área Vazão (m-3 s-1) Estiagem(2)

(km²)     média(1)

Amazônica 3.869.953 131.947 73.748

Tocantins-Araguaia 921.921 13.624 2.550

Atlântico NE Ocidental 274.301 2.683 328

Parnaíba 333.056 763 294

São Francisco 638.576 2.850 854

Atlântico NE Oriental 286.802 779 32

Atlântico Leste 388.160 1.492 253

Atlântico Sudeste 214.629 3.179 989

Atlântico Sul 187.522 4.174 624

Uruguai 174.533 4.121 391

Paraná 879.873 11.453 4.647

Paraguai 363.466 2.368 785

Brasil 8.532.772 179.433 85.495
(1) Média do período 1961-1990.
(2) Vazão com 95% de permanência.
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Segundo Villela & Mattos (1975), as bacias dos grandes rios
apresentam a forma de uma pera ou de um leque, mas as pequenas
bacias variam muito no formato, dependendo da estrutura geológica
do terreno.

Para caracterizar a forma da bacia, procura-se relacioná-las com
figuras geométricas conhecidas. Existem vários índices utilizados para
determinar a forma das bacias, relacionando-as com formas conhecidas,
e os principais índices relacionam a forma da bacia com um círculo,
retângulo ou, ainda, um quadrado.

8.2.1 Coeficiente de compacidade (Kc)

Também chamado de índice de Gravelius (Kc), é a relação entre o
perímetro da bacia e a circunferência de um círculo de área igual à da
bacia.

A
PKc 282,0=         eq. [1]

em  que: P = perímetro da bacia (km);

                                A = área de drenagem da bacia (km2).

O valor mínimo teórico para o coeficiente Kc igual à unidade (Kc =
1,0) corresponde a uma bacia com formato circular. Como na prática
não existem bacias com formatos de círculos exatos, o valor de Kc é
sempre superior a 1 (Kc > 1,0).  Oliveira et al. (2012) relacionam o valor
de Kc com a propensão a enchentes, de acordo com a Tabela 9.

Tabela 9. Interpretação dos valores de Kc (Adaptado de Oliveira et al. 2012)

Valor de Kc                    Interpretação

1,00 a 1,25 Bacia com alta propensão a grandes enchentes

1,25 a 1,50 Bacia com tendência mediana a grandes enchentes

> 1,50 Bacia não sujeita a grandes enchentes
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8.2.2 Fator de forma, ou índice de conformação (Kf)

Fator de forma (Kf) é a relação entre a largura média e o
comprimento axial da bacia. O comprimento axial da bacia pode ser
definido de acordo com um dos critérios abaixo (Figura 14):

- critério 1: o comprimento axial da bacia é considerado igual ao
comprimento em linha reta do maior curso d’água, da foz até a cabeceira
(Villela e Mattos, 1975);

- critério 2: o comprimento axial da bacia é dado pela distância em
linha reta entre a foz da bacia e um ponto situado no semiperímetro da
bacia (Christofoletti, 1980);

- critério 3: o comprimento axial da bacia é dado pela distância em
linha reta entre a foz da bacia e o ponto do perímetro com a cota mais
elevada (Christofoletti, 1980);

- critério 4: a maior distância medida em linha reta entre a foz do rio
e um ponto situado no perímetro (Christofoletti, 1980);

- critério 5: a distância medida em linha reta acompanhando
paralelamente o rio principal (Christofoletti, 1980).

Em geral, a utilização de um dos dois primeiros critérios não
apresenta diferenças significativas. O critério 3 pode levar a erros caso
exista algum ponto mais elevado no divisor da bacia próximo à foz. O
critério 5 acarreta diversas decisões subjetivas quando o rio é irregular
ou tortuoso, ou quando a bacia de drenagem possui forma incomum.

Para a bacia do rio Urussanga, obtêm-se os valores de 41,95km,
41,125km e 41,3km de acordo com os critérios 1, 2 e 3 respectivamente.

A largura média é obtida dividindo-se a área pelo comprimento axial
da bacia, isto é:

xL
AL =                  eq. [2]

dessa   forma, 2)( xx L
AKf

L
LKf =⇒=           eq. [3]
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em que:  A = área de drenagem da bacia (km2) ;

 
_
L = largura média da bacia (km);

 Lx = comprimento axial da bacia (km).

O índice Kf constitui-se em indicativo para uma maior ou menor
possibilidade de enchente em uma bacia. Segundo Villela & Mattos
(1975), uma bacia com um fator de forma baixo é menos sujeita a
enchentes que outra de mesmo tamanho, mas que tenha um fator de
forma maior. O coeficiente de forma tem sido empregado nos processos
de determinação do hidrogramas unitários sintéticos. Oliveira et al.
(2012) relacionam o valor de Kf com a propensão a enchentes, de acordo
com a Tabela 10.

Figura 14. Representação do comprimento axial da bacia determinado por diferentes
critérios
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Para auxiliar na interpretação dos valores, pode-se comparar com
valores obtidos de figuras geométricas conhecidas. Para um círculo, o
valor de Kf é dado pela quarta parte do valor p (Kf = p/4 = 0,79). Para o
quadrado com o exutório no meio de um dos lados, o valor de Kf é igual
a 1 (Kf = 1). Para o quadrado com o exutório localizado em um canto, o
valor de Kf é igual a 0,5 (Kf = 0,5).

 8.2.3 Índice de circularidade

É a relação existente entre a área da bacia e a área do círculo de
mesmo perímetro (Mosca, 2003). Conforme o enunciado, a fórmula
empregada é:

Ac
AIc =                                         eq. [4]

em que: Ic = índice de circularidade;
A = área de drenagem da bacia;
Ac = área do círculo de perímetro igual ao da bacia

                                     considerada,

com as relações geométricas:

2
DP π=   e   

4

2DA π
=

Dessas relações, pode-se estabelecer o diâmetro do círculo com
perímetro igual ao perímetro da bacia como:

PPDep 6366,02 ==
π            eq. [5]

Tabela 10. Interpretação dos valores de Kf (Adaptado de Oliveira et al., 2012)

Valor de Kf                    Interpretação

1,00 a 0,75 Bacia sujeita a enchentes

0,75 a 0,50 Bacia com tendência mediana a enchentes

< 0,50 Bacia não sujeita a enchentes
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em que:      Dep= diâmetro do círculo com perímetro igual ao
      perímetro da bacia;
   P = perímetro da bacia.

E o diâmetro do círculo com a mesma área da bacia é dado por:

AADea 1284,14
==

π
          eq. [6]

 em que:     Dea = diâmetro do círculo com área igual à área
         da bacia;

                     A = área de drenagem da bacia.
O índice de circularidade pode ser calculado por:

2
4
P
AIc π

=         eq. [7]

Segundo Miller (1953) e Schumm (1956), o índice de circularidade (Ic
= 0,51) representa um nível moderado de escoamento, não contribuindo
na concentração de águas que possibilitem cheias rápidas (pequena
probabilidade de cheias rápidas). Valores maiores que 0,51 indicam que
a bacia tende a ser mais circular, favorecendo os processos de inundação
(cheias rápidas). Já os valores menores que 0,51 sugerem que a bacia
tende a ser mais alongada, favorecendo o processo de escoamento. O
valor máximo a ser obtido é igual a 1,0, e quanto maior o valor, mais
próxima da forma circular estará a bacia de drenagem.

8.2.4 Razão de elongação (Re)

É dada pela relação entre o diâmetro do círculo de área igual à área
da bacia e o comprimento do eixo da bacia (Mosca, 2003), isto é:

L
A

L
Dea 1284,1Re ==                             eq. [8]

Indica quão próxima de uma circunferência é a forma da bacia. Assim
como Kc, este índice mostra a suscetibilidade da bacia a enchentes
tomando por base sua forma. Quanto maior o valor de Re, mais o
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formato da bacia se aproxima de um círculo e maior será a probabilidade
de enchentes.

8.2.5 Índice entre o comprimento e a área da bacia (ICo)

Este índice é obtido dividindo-se o comprimento da bacia pela raiz
quadrada da área, isto é:

A
L

ICo b=        eq. [9]

em que: ICo = índice entre o comprimento e a área;
           Lb = comprimento da bacia;
            A = área de drenagem da bacia.

Este índice apresenta significância para descrever e interpretar tanto
a forma como o processo de alargamento ou alongamento da bacia
hidrográfica. Sua significação advém do fato de podermos utilizar figuras
geométricas simples como ponto de referência. Quando o valor do ICo
estiver próximo de 1,0, a bacia apresenta forma semelhante ao
quadrado; quando o valor for inferior ao da unidade, a bacia terá forma
alargada; e quanto maior for o valor acima da unidade, mais alongada
será a forma da bacia.

8.2.6 Índice de forma

Lee & Salle (1970) propuseram um método para estabelecer a forma
de uma bacia ou de qualquer outro fato que seja delimitado. Após a
delimitação da bacia, independentemente da escala, traça-se uma figura
geométrica (círculo, retângulo, triângulo, etc.) que possa cobrir da melhor
maneira possível a referida bacia hidrográfica. A seguir, relaciona-se a
área englobada simultaneamente pelas duas com área total que pode
pertencer à bacia. O índice de forma é obtido por meio da fórmula:

A
AA

If G∩
−= 1        eq. [10]

na qual:      If= índice de forma;
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A = área de drenagem da bacia
AG = área da figura geométrica;
A    AG = área comum às duas figuras.

Para esse método, quanto menor for o índice, mais próxima da figura
geométrica respectiva estará a forma da bacia. Para a bacia do rio
Urussanga, determinando-se o índice de forma para o triângulo, círculo,
retângulo e o quadrado, observa-se que o formato que melhor descreve
a forma da bacia é do retângulo (Figura 15).

8.2.7 Forma da bacia e características hidrológicas

Na Tabela 11 encontram-se os índices de forma para bacias
hipotéticas com figuras geométricas definidas, considerando-se a área
de 36km². Na Figura 16 estão representados os valores da área de
contribuição da bacia em função da distância do exutório para as bacias
hidrográficas com área de 36km². Observa-se que para as bacias com
formato quadrado e triangular com vértice na parte superior tem-se
aproximadamente 40% da área contribuindo com a vazão no exutório
para o comprimento do rio de 3km. Para a bacia de formato circular a
distância do rio para obter a mesma área de contribuição é de 3,3km, e
para os formato retangular e triangular com vértice inferior, a distância

Figura 15. Ilustração da determinação do índice de forma da bacia

∩
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do rio é de 4,0km e 5,3km respectivamente. Quanto maior a distância
do rio, maior é o tempo de escoamento e, portanto, maior o tempo de
concentração da bacia, e menor será a intensidade  da chuva e menor a
vazão de pico.

Tabela 11. Índices de formas de bacias com formato de figuras
geométricas

(1) Perímetro 20% superior ao da figura geométrica.
(2) Perímetro 40% superior ao da figura geométrica.

C- L P Lx Kc Kf Ic Re Ico 

 

6,00 6,00 24,00 6,00 1,128 1,00 0,78 1,128 1,00 

6,00 6,00 28,80(1) 6,00 1,354 1,00 0,54 1,128 1,00 

6,00 6,00 33,60(2) 6,00 1,579 1,00 0,40 1,128 1,00 

 

8,00 4,50 25,00 8,00 1,175 0,56 0,72 0,846 1,33 

10,00 3,60 27,20(1) 10,00 1,278 0,36 0,61 0,677 1,67 

4,50 8,00 25,00 4,50 1,175 1,78 0,72 1,505 0,75 

3,60 10,00 27,20(1) 3,60 1,278 2,78 0,61 1,881 0,60 

 

6,77 6,77 21,27 6,77 1,000 0,78 1,00 1,000 1,128 

6,77 6,77 25,52(1) 6,77 1,200 0,78 0,69 1,000 1,128 

 

9,12 9,12 27,35 7,90 1,286 0,58 0,60 0,857 1,32 

9,12 9,12 32,82(1) 7,90 1,543 0,58 0,42 0,857 1,32 

 

10,00 4,58 23,71 10,00 1,114 0,36 0,80 0,677 1,67 

4,584 10,00 23,71 4,58 1,114 1,71 0,80 1,477 0,76 

10,00 4,58 28,45(1) 10,00 1,337 0,36 0,60 0,677 1,67 

 

4,79 9,57 24,61 4,79 1,157 1,57 0,75 1,414 0,80 

4,79 9,57 24,61 4,79 1,157 1,57 0,75 1,414 0,80 

4,79 9,57 29,54(1) 4,79 1,388 1,57 0,52 1,414 0,80 

 

12,00 6,00 26,83 12,00 1,261 0,25 0,63 0,564 2,00 

6,00 12,00 26,83 6,00 1,261 1,00 0,63 1,128 1,00 

12,00 6,00 32,20 12,00 1,513 0,25 0,44 0,564 2,00 

8,49 8,48 24,00 8,49 1,128 0,50 0,78 0,797 1,41 
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Figura 16. Área de contribuição para a vazão (%) em função da distância a partir da foz

Para ilustrar a variação da vazão máxima com forma da bacia, foram
estimadas vazões para bacias com formato de figuras geométricas
conhecidas, obtendo-se os resultados da Tabela 12. Nesta estimativa
foram considerados os seguintes dados:

• Vazão máxima: 360
CIAQ =                eq. [11]

• Intensidade de chuva: 012,1

138,0

)3,26(
7,3447

+
=
t

TI      eq. [12]

• Período de retorno (T) = 20 anos

• Coeficiente de escoamento: C = 0,5

• Área da bacia: A = 3,6km²
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• Declividade do canal: S = 0,01m m-1

• Tempo de concentração: tc = 3,989 L0,77 S-0,385

Observa-se que a forma da bacia interfere diretamente no tempo
de concentração e, por consequência, na vazão de pico.

Kc – coeficiente
de compacidade 1,128 1,278 1,00 1,286

Kf – fator de forma 1,000 0,360 0,785 0,577
Ic – índice de
circularidade 0,785 0,611 1,000 0,605

L – comprimento
da bacia (km) 2,12 3,2 2,15 2,5

tc – tempo de
concentração (min) 41,9 57,5 42,3 47,6

I – intensidade da
chuva (mm h-1) 72,6 58,9 72,1 67,0

Qp – vazão de
pico (m³ s-1) 0,363 0,294 0,362 0,335

                         Forma da bacia

Quadrada Retangular Circular Triangular

Tabela 12. Dados das bacias com formato de figuras geométricas conhecidas

8.2.8 Índices de forma da bacia do rio Urussanga

Na Tabela 13 constam os índices de forma da bacia do rio Urussanga.
O valor do coeficiente de compacidade (Kc) de 1,57 classifica a bacia
com “não sujeita a grandes enchentes”. O fator de forma (Kf) de 0,373
também classifica a bacia como não sujeita a enchentes. O índice de
circularidade (Ic) de 0,464 indica que a forma da bacia é mais alongada,
confirmado pela razão de elongação de 0,689 e pelo índice entre o
comprimento e a área (Ico) de 1,637, equivalente a bacia alongada.

Elemento
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Símbolo Índice Valor Unidade

Valor medido
A Área da bacia 631 km²
P Perímetro da bacia 140 km

Valor calculado
Kc Coeficiente de compacidade 1,57
Kf Fator de forma 0,373

Largura média 15,34 km
Dep Diâmetro do círculo com o mesmo

perímetro da bacia 89,13 km
Dea Diâmetro do círculo com a mesma

área  da bacia 28,34 -
Ic Índice de circularidade 0,404 -
Re Razão de elongação 0,689 -
Ico Índice entre o comprimento e área

da bacia 1,637 -

Tabela 13. Índices de forma da bacia do rio Urussanga

L

8.3 Sistema de drenagem

É constituído pelo rio principal e todos os seus tributários, perenes
ou intermitentes, incluindo todos os canais naturais que surgem a partir
da linha divisória das águas. É importante destacar que o detalhamento
dos canais depende da escala do mapa, pois quanto maior a escala, maior
quantidade de canais estão representados.

As ramificações e o desenvolvimento do sistema estão relacionados
principalmente à velocidade com que a água deixa a bacia hidrográfica,
à geologia e ao tipo de solo.

8.3.1 Ordem dos cursos d’água

A ordem dos cursos d’água reflete o grau de ramificação ou
bifurcação entre os canais existentes dentro de uma bacia. A
determinação da ordem dos rios, além de indicar seus graus de
ramificação, auxilia na análise morfológica da bacia hidrográfica.
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Existem diferentes critérios para definir a ordem da bacia, entre os
quais se destacam:

8.3.1.1 Critério de Horton

Pelo critério de Horton (1945), os canais de primeira ordem são
aqueles que não possuem tributários; os canais de segunda ordem
somente recebem tributários de primeira ordem; os de terceira ordem
podem receber um ou mais tributários de segunda ordem, mas também
podem receber afluentes de primeira ordem; e assim sucessivamente
(Figura 17, A). No critério de Horton, o rio principal é designado pelo
mesmo número de ordem desde a sua nascente. Para determinar qual é
o afluente e qual o canal principal a partir da última bifurcação, basta
seguir estas regras:

a) partindo da jusante da confluência, estender a linha do curso
d’água para montante, para além da bifurcação, seguindo na mesma
direção. O canal confluente que apresentar maior ângulo é o de ordem
menor;

b) se ambos os cursos possuem o mesmo ângulo, o rio de menor
extensão é geralmente designado como de ordem mais baixa.

Para estabelecer a hierarquização dos rios pelo critério de Horton,
deve-se iniciar a numeração a partir das nascentes e refazer a
numeração em cada confluência com ordem mais elevada, até que o
canal de n-ésima ordem se estenda desde a confluência final até a
nascente do tributário mais longo.

8.3.1.2 Critério de Strahler

 Strahler (1952) apresentou um critério mais simples, eliminando a
subjetividade do critério de Horton e a necessidade de renumerar os
canais principais. Segundo o critério proposto por Strahler, os tributários
menores e não ramificados são classificados de 1ª ordem e da união de
canais de mesma ordem (i) formam um canal de ordem i + 1. Quando
dois canais de ordens diferentes se juntam, o canal após a junção
permanece com a maior dessas duas ordens. A ordenação proposta por
Strahler elimina o conceito de que o rio principal deve ter o mesmo
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Figura 17. Ordem dos rios segundo critérios propostos por (A) Horton, (B) Strahler,
(C)  Scheidegger e (D) Shreve

Fonte: Christofoletti (1980).

número de ordem em toda a sua extensão e a necessidade de se refazer
a numeração a cada confluência (Figura 17 B).

8.3.1.3 Critério de Scheidegger

 De acordo com o critério de Scheidegger (1970), os canais sem
tributários recebem o valor numérico igual a 2, e a cada confluência o
canal recebe o valor equivalente à somatória dos valores a montante
(Figura 17, C). Com esse critério, dividindo o número de ordem de
qualquer junção pelo valor 2, obtém-se a quantidade de canais de
primeira ordem que contribuíram para a referida junção.
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8.3.1.4 Critério de Shreve

 O critério apresentado por Shreve (1966) difere do critério de
Scheidegger somente pelo fato de que os canais de primeira ordem
recebem o valor numérico 1. A partir de cada confluência, recebem o
valor equivalente à soma dos valores numéricos a montante. Esse valor
representa, portanto, o número de nascentes existentes (Figura 17, D).

8.3.1.5 Comentário sobre os critérios de ordenação dos
cursos d’água

Segundo Christofoletti (1980), a proposição introduzida por Strahler
é a mais amplamente utilizada em virtude do caráter descritivo e do
relacionamento com as leis da composição da drenagem. Por outro lado,
as proposições de Scheidegger e Shreve são mais lógicas sob o aspecto
hidrológico. Todavia, os diversos modos de ordenação são úteis porque
propiciam maneira fácil e rápida de, quantitativamente, designar
qualquer rio ou segmento fluvial em qualquer parte do mundo.

8.3.2 Razão de bifurcação

 Definido por Horton (1945) como a relação entre o número de
canais de ordem i (Ni ) e o número Ni + 1 de canais de ordem i + 1, isto é:

1+
=

i

i
B N

N
R       eq. [13]

em que: Ni = número de canais de ordem i;
                  i = 1, 2, 3 ... Ω-1;
                    = ordem da bacia.

A razão de bifurcação é relativamente constante de uma ordem para
outra, e o valor mínimo teórico é 2; e valores típicos variam entre 3 e 5
(Strahler, 1964). Acatando-se o sistema de ordenação de Strahler,
verifica-se que o resultado nunca pode ser inferior a 2.

Com a razão de bifurcação, Horton estabeleceu a lei do número de
canais como: “Em uma bacia de determinada ordem, a soma do número
de canais de cada ordem forma uma série geométrica inversa, cujo

Ω
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primeiro termo é a unidade de primeira ordem e a razão é a relação de
bifurcação”.

Isto é:

ik
bi RN −=    eq. [14]

em que: Ni = número de canais de ordem i;
Rb = razão de bifurcação;
k = ordem do canal principal.

A lei do número de canais pode ser aplicada com a mesma exatidão
nas bacias hierarquizadas pelo sistema de Horton ou pelo de Strahler.
Por essa lei, observa-se que o número de canais de cada ordem numa
bacia de drenagem diminui à medida que a ordem aumenta, conforme
ilustrado na Figura 18.

Para a bacia do rio Urussanga, observa-se na Tabela 14 que a razão
de bifurcação média é 3,92. Aplicando a lei do número de canais, os
valores estimados mostram-se próximos aos valores observados.

Figura 18. Número de canais de diferentes ordens para razão de
bifurcação variando entre 2 e 6
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8.3.3 Razão de comprimento de canais

Com as medidas dos comprimentos de todos os canais de cada ordem
i (Li), a razão de comprimentos é estimada por:

1−
=

i

i
L L

L
R         eq. [15]

em que:  RL = razão de comprimentos;
         Li = comprimento médio dos canais de ordem i

                        i = 2, 3 ... W
          Ω = ordem da bacia.

Na maioria das bacias, a razão de comprimento apresenta-se na faixa
de 1,5 a 3,5. Na bacia do rio Urussanga foram observados os valores da
Tabela 15.

Tabela 14. Número de canais de diferentes ordens e razão de bifurcação
para a bacia do rio Urussanga

        Ni      Rb        Ni

 Ordem (i) (observado) (razão de  (estimado)
bifurcação)

1 914 4,12 924
2 222 4,19 236
3 53 3,79 60
4 14 3,50 15
5 4 4,00 4
6 1 - 1
- Média 3,92 -
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8.3.4 Relação entre o comprimento médio dos canais de
cada ordem

O comprimento médio (Lm) dos canais de ordem (i) é calculado pela
razão entre a soma dos comprimentos de todos os canais de ordem (Li)
e o número total de canais dessa ordem (Ni), isto é:

i

i
m N

LL =       eq. [16]

em que:    Lm = comprimento médio de canais;
                    Li = comprimento dos canais de ordem i;
                   Ni = número de canais de ordem i.

Com base no estudo da relação entre o comprimento médio dos
canais, Horton (1945) estabeleceu a chamada “lei básica da composição
da drenagem”, que pode ser enunciada da seguinte maneira: “Em uma
bacia determinada, os comprimentos médios dos canais de cada ordem
ordenam-se segundo uma série geométrica direta, cujo primeiro termo
é o comprimento médio dos canais de primeira ordem, e a razão é a
relação entre os comprimentos médios”.

1
1

−= i
mi RLLLm        eq. [17]

Tabela 15. Comprimento dos canais e razão de comprimento de canais da
bacia do rio Urussanga

Ordem (i) Li (comprimento         RL(razão
dos canais) (km) de comprimentos)

1 686,50 3,445
2 199,25 1,504
3 132,50 1,710
4 77,50 1,867
5 41,50 1,297
6 32 -
- Média 1,965
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em que:  L
mi

 = comprimento médio dos canais de
                                       determinada ordem;

                   RL
m

 = relação entre os comprimentos médios dos canais;
                 L

1
= comprimento médio dos canais de primeira ordem.

Vários autores (Horton, 1945; Schumm, 1956; Strahler, 1957) já
observaram que a lei do comprimento dos canais não é tão consistente
quanto a lei do número de canais.

Para calcular a relação entre os comprimentos médios, emprega-se
a seguinte expressão:

1−
=

i

i
m Lm

Lm
RL          eq. [18]

em que: RLm  = relação entre os comprimentos médios dos
                canais;

Lmi  = comprimento médio dos canais de determinada
          ordem;

               Lmi-1   = comprimento médio dos canais de ordem
                                           imediatamente inferior;

                i = 2, 3 ... W;
                Ω = ordem da bacia.

Na Tabela 16 constam os dados para a definição da relação entre
comprimentos médios dos canais da bacia do rio Urussanga.

Tabela 16. Comprimento médio de canais

Ordem Ni L RL Lm RLm RLb Lm estimado

1 914 686,50 3,445 0,751 0,2902 0,751094
2 222 199,25 1,504 0,898 1,195 0,665 1,675423
3 53 132,50 1,710 2,500 2,785 0,5849 3,73727
4 14 77,50 1,867 5,536 2,214 0,5355 8,336517
5 4 41,50 1,297 10,375 1,874 0,7711 18,59579
6 1 32 - 32,000 3,084 - 41,48058

- Média - 1,965 8,677 2,231 0,569 -
 - Total 1.169,3 - - - - -
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8.3.5 Razão de área (RA)

Segundo Christofoletti (1980), em uma bacia hidrográfica, cada
segmento de determinada ordem é responsável pela drenagem de uma
área. No caso das bacias de segunda, terceira ou de ordem mais elevada,
a área a elas subordinada abrange também a área de todos os segmentos
de ordem menores que lhe são subsidiários. Dessa maneira, como cada
segmento de ordem superior drena uma área que é cada vez maior, à
medida que aumenta a ordem dos canais, pois o índice procura relacionar
as áreas das bacias de ordens subsequentes, tais como entre as de
primeira e segunda ordem, entre as de segunda e terceira ordem, e entre
as demais na devida sequência. Medindo-se as áreas das bacias
correspondentes a cada ordem, obtemos os valores absolutos para elas.
Conhecendo os valores individuais e a quantidade de casos, pode-se
calcular a área média para as bacias de determinada ordem. A relação
entre as áreas das bacias foi proposta e empregada por Schumm (1956),
sendo a fórmula correspondente expressa por:

1−
=

i

i
A
ARa         eq. [19]

em que:   Ra  = relação entre as áreas das bacias;
Ai   = área média das bacias de ordem i;
Ai   = área média das bacias de ordem
          imediatamente inferior;
i     = 2, 3 ...Ω;
Ω   = ordem da bacia.

Com a relação existente entre as áreas das bacias, Schumm (1956)
propôs uma lei relacionada com a composição da drenagem, enunciada
da seguinte maneira: “Em uma bacia hidrográfica determinada, a área
média das bacias de drenagem dos canais de cada ordem ordena-se
aproximadamente segundo uma série geométrica direta, na qual o
primeiro termo é a área média das bacias de primeira ordem”.

A equação equivalente se aplica à área média da bacia de ordem i
como:
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1
1

−= i
i RaAA         eq. [20]

Essas equações indicam a progressão geométrica do número, do
comprimento e da área. Essas relações foram confirmadas para uma
grande amplitude de condições e podem ser usadas medindo N, L e A
para a ordem mais elevada da bacia e estimar os valores para as ordens
inferiores. Na Tabela 17 está representada a aplicação da razão de área
para a bacia do rio Urussanga.

Tabela 17. Razão de área da bacia do rio Urussanga

Ni Área total Média medida Ra Área estimada
(km²) (km²) (km²)

914 425,91 0,466 4,819 0,466
222 498,47 2,245 4,646 1,9817
53 552,87 10,431 4,049 8,428
14 591,27 42,233 3,596 35,843
4 607,54 151,884 4,155 152,43
1 631,06 631,056 - 648,28
- Média - 4,253 -

8.3.6 Relação entre o índice do comprimento médio dos
canais e o índice de bifurcação

De acordo com Horton (1945), a relação entre o índice de
comprimento médio dos canais e o índice de bifurcação é um importante
fator na relação entre a composição da drenagem e o desenvolvimento
fisiográfico das bacias hidrográficas. Essa relação tem como pressuposto
que se a relação entre o comprimento médio e o índice de bifurcação
for igual, o tamanho médio dos canais crescerá ou diminuirá na mesma
proporção. Caso não sejam iguais, o que é mais comum, o tamanho dos
canais poderá diminuir ou aumentar progressivamente com a elevação
da ordem dos canais, pois são os “fatores hidrológicos, morfológicos e
geológicos que determinam o último grau de desenvolvimento da
drenagem em determinada bacia”.
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A fórmula para calculá-la é expressa por:

b

lm
lb R

RR =         eq. [21]

na qual:  Rlb  = relação entre os índices do comprimento médio e
o de bifurcação;

 Rlm = índice do comprimento médio entre duas ordens
subsequentes;

                Rb   = relação de bifurcação entre as mesmas duas

ordens subsequentes.

8.3.7 Comprimento do rio principal

É a distância que se estende ao longo do curso de água desde a
desembocadura até determinada nascente. Na definição do rio principal,
diversos critérios têm sido usados. Entre eles estão:

- aplicar critérios de ordenação estabelecidos por Horton, e o rio de
ordem mais elevada corresponde ao rio principal (Christofoletti,1980);

- em cada bifurcação, a partir da desembocadura, optar pelo
ligamento de maior magnitude (Christofoletti,1980);

- em cada confluência, a partir da desembocadura, seguir o canal
fluvial montante situado em posição altimétrica mais baixa até atingir a
nascente do segmento de primeira ordem localizada em posição
altimétrica mais baixa, no conjunto da bacia (Christofoletti,1980);

- curso de água mais longo, na desembocadura da bacia, até
determinada nascente, medindo como a soma dos comprimentos dos
seus ligamentos (Shreve, 1966).

- curso com maior vazão;

- em cada confluência será considerado curso de água principal
aquele cuja bacia hidrográfica tiver a maior área de drenagem (Resolução
no 399/2004, ANA).

O critério de Horton apresenta subjetividade inerente ao processo
de hierarquização. O uso da magnitude é critério prático em vista do
funcionamento hidrológico da bacia. O terceiro critério exige
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determinação precisa das cotas altimétricas e oferece vantagens para
análise das características topográficas. O quarto critério, o do curso
d’água mais longo, também é prático e se inter-relaciona com a análise
dos aspectos morfométricos e topológicos das redes de drenagem.

O critério de adotar o rio de maior vazão é de utilização limitada,
pois dificilmente se conhece a vazão dos diversos cursos d’água, e essa
informação não consta nos mapas altimétricos. O critério de adotar o
curso que drena a maior área é semelhante ao do rio com maior vazão,
e pode ser determinado com base nos mapas altimétricos, porém é mais
trabalhoso se as medidas forem realizadas com planímetros ou outros
métodos tradicionais. Esse método pode ser aplicado com mais
facilidade quando se usam programas ou ferramentas de
geoprocessamento. A classificação das bacias hidrográficas pelo sistema
de Ottobacias é baseada na determinação das áreas de contribuição,
adotando-se, assim, esse critério. Segundo Christofoletti (1980), os
resultados obtidos através de diversos critérios apresentam diferenças
pequenas, mas que podem ser significantes para as pequenas bacias.

A definição e o reconhecimento preciso dos cursos fluviais nos
mapas, nas fotografias aéreas ou no terreno são questões fundamentais
para a lei do número de canais. É evidente que a precisão e os detalhes
variam em função da escala utilizada na confecção das cartas
topográficas. Outro ponto importante é distinguir entre o escoamento
fluvial e o escoamento pluvial. O primeiro pode ser considerado como
escoando através de canais nitidamente marcados e compondo uma
rede permanente na topografia. O escoamento pluvial estabelece-se
sobre as vertentes, e seus canais não devem ser levados em consideração
no estabelecimento das redes hidrográficas.

8.3.8 Relação entre o comprimento do rio principal e a
área da bacia

Hack (1957) demonstrou que o comprimento do curso d’água
principal pode ser calculado conforme a seguinte expressão:
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6,05,1 AL =         eq. [22]

em que:    L = comprimento do rio principal (km);
                   A = área de drenagem da bacia (km2).

Linsley et al. (1982), com base em dados de grandes rios do mundo,
apresentaram a relação expressa na equação 23. Segundo esses autores,
o expoente geralmente varia próximo a 0,6 e 0,7, sugerindo que as bacias
tendem a alongar-se quanto maiores forem as áreas.

L = 1,27 A0,6

        eq. [23]
em que:    L = comprimento do rio principal (km);

                   A = área de drenagem da bacia (km²).

8.3.9 Densidade de drenagem (Dd)

É a relação entre o comprimento total dos cursos d’água (LT) de uma
bacia e sua área de drenagem (Horton, 1945), isto é:

A
LDd T=      eq. [24]

em que:    Dd = densidade de drenagem (km km-²);
                   LT = comprimento total do curso d’água (km);
                   A = área de drenagem da bacia (km2).

A densidade de drenagem é um indicativo do grau de
desenvolvimento do sistema de drenagem, e por esse índice pode-se
ter uma ideia da velocidade a que a água deixa a bacia hidrográfica.
Valores altos de densidade de drenagem refletem bacias altamente
dissecadas, que respondem rapidamente à chuva, enquanto valores
baixos de densidade de drenagem refletem bacias pobremente drenadas,
com baixa velocidade de resposta hidrológica. Segundo Villela & Mattos
(1975), o valor da densidade de drenagem varia de 0,5km km-2, para bacias
com drenagem pobre, a 3,5km km-2, para bacias excepcionalmente bem
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drenadas. Beltrame (1994) apresenta a classificação dos valores de
densidade de drenagem conforme a Tabela 18.

Tabela 18. Classificação dos valores de densidade de drenagem

Valor de densidade de drenagem Dd (km km-2) Classe

Menor que 0,5 Baixa
De 0,5 a 2,0 Mediana
De 2,01 a 3,5 Alta
Maior que 3,5 Muito alta

Fonte: Beltrame (1994).

Segundo Collischonn & Dornelles (2013), em região com característica
climática relativamente homogênea, a densidade de drenagem é função
principalmente das características do solo e da litologia da bacia hidrográfica.
Quando os solos e a litologia são mais permeáveis (solos arenosos e rochas
de arenito, por exemplo), a densidade de drenagem é mais baixa. Quando
os solos são menos permeáveis ou são rasos, as rochas do subsolo são
menos porosas e apresentam baixa permeabilidade, e a densidade de
drenagem é mais alta.

A densidade de drenagem é dada pelo comprimento dos rios ao passo
que a ordem da bacia indica o grau de bifurcação dos rios. Assim, bacias
com rios de ordens semelhantes podem ter densidades de drenagem
diferentes, como exemplificado na Figura 19.

Figura 19. Sistema de drenagem
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8.3.10 Extensão média do escoamento superficial (Ems)

De acordo com Villela e Mattos (1975), o índice da extensão média
do escoamento superficial é determinado por:

DdL
AEms
T 4

1
4

==         eq. [25]

em que:  Ems = extensão média do escoamento (km);
A = área de drenagem da bacia (km2);
LT = comprimento total do curso d’água (km);
Dd = densidade de drenagem (km km-²).

Considerando que a bacia de área A possa ser representada por uma
área de drenagem retangular, tendo um curso d’água de extensão LT

passando pelo centro, recebendo escoamento dos dois lados (Figura 20),
a extensão média do escoamento representa esse percurso médio que
a água faz até atingir o curso do rio.

Segundo Villela e Mattos (1975), embora a extensão do escoamento
superficial que efetivamente ocorre sobre os terrenos possa ser bastante
diferente dos valores determinados pela equação 25, devido a diversos
fatores de influência esse índice constitui uma indicação da distância
média do escoamento superficial.

Figura 20. Representação do escoamento médio superficial
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8.3.11 Extensão do percurso superficial

Representa a distância média percorrida pelas enxurradas entre o
interflúvio e o canal permanente. Considera-se que o escoamento se
dá somente para um lado do rio (Figura 21). É calculado da seguinte
maneira:

Dd
Eps

2
1

=         eq. [26]

em que:    Eps = extensão do percurso superficial (km);
                    Dd = densidade de drenagem (km km-²).

Segundo Linsley et al. (1982), a equação 26 ignora o efeito da
declividade da superfície e da declividade do canal, que podem fazer
com que a real extensão do percurso superficial seja superior ao
estimado pela equação 26. Horton (1945) sugeriu que uma correção na
expressão, obtendo:

s

c

S
S

Dd
Eps

−

=

12

1

    eq. [27]

em que: Eps = extensão do percurso superficial (km);
Dd  = densidade de drenagem (km km-²)

Figura 21. Representação da extensão do percurso superficial
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Sc     = declividade média do canal;
Ss   = declividade média da superfície
Dd = densidade de drenagem (km km-²);
Sc   = declivividade média do canal;
Ss   = declividade média da superfície.

A extensão média e a extensão do escoamento superficial devem
ser interpretadas com ressalvas, uma vez que a extensão do escoamento
que efetivamente ocorre sobre os terrenos poda ser bastante diferente.
No entanto, os valores estimados por esses índices podem ser
importantes no entendimento do comportamento hidrológico da bacia
hidrográfica. Quanto maior o valor da extensão do percurso superficial,
mais tempo a água terá que escoar sobre o terreno até atingir um curso
d’água. Considerando que a velocidade de escoamento da água sobre a
superfície do terreno geralmente é menor do que a velocidade da água
em rios e canais, verifica-se que a extensão média do escoamento
superficial pode afetar o tempo de concentração da bacia  e, por
consequência, outros parâmetros hidrológicos, como o tempo de pico,
a vazão de pico e o hidrograma da bacia hidrográfica.

8.3.12 Densidade dos rios, ou densidade hidrográfica

É a relação existente entre o número de rios, ou cursos d’água, e a
área da bacia hidrográfica. Esse índice foi primeiramente definido por
Horton (1945) com a finalidade de comparar a frequência ou a
quantidade de cursos d’água por unidade de área, sendo calculado pela
fórmula

A
NDr =         eq. [28]

    em que: Dr = densidade dos rios;
      N = número total de rios ou cursos de água;
      A = área de drenagem da bacia.

Quando for utilizada a ordenação de Horton, o número de canais
corresponde à soma de todos os segmentos de cada ordem. Esse
procedimento é válido porque, de acordo com seus critérios de
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hierarquização, cada segmento de ordem superior a 1 estende-se desde
o final até uma determinada nascente. Com a ordenação de Strahler, o
número de canais corresponde à quantidade de rios de primeira ordem,
pois implica que todo e qualquer rio surge em uma nascente.

Segundo Christofoletti (1980), o cálculo da densidade dos rios é
importante porque representa o comportamento hidrográfico de
determinada área em um de seus aspectos fundamentais: a capacidade
de gerar novos cursos d’água. Esse parâmetro indica a capacidade da
bacia de gerar novos cursos d’água em função de características
pedológicas, geológicas e climáticas da área.

8.3.13 Densidade dos segmentos da bacia (Fs)

É a quantidade de segmentos existente em determinada bacia
hidrográfica por unidade de área. Deve-se aplicar o sistema de
ordenação de Strahler e somar a quantidade dos segmentos de todas as
ordens da bacia. Para calculá-la, utiliza-se a fórmula seguinte:

A
N

F i
s

∑=         eq. [29]

em que: Ni = número de canais de ordem i;
                  i = 1ª, 2ª, 3ª...., enésima ordem;
                 A = área de drenagem da bacia.

Segundo Christofoletti (1980), a densidade de segmentos e a
densidade de drenagem referem-se a aspectos distintos da textura
topográfica. É possível encontrar bacias possuindo a mesma densidade
de drenagem, mas com frequências diferentes dos segmentos, e bacias
com igual densidade de segmentos, mas com diferentes densidades de
drenagem. Analisando 156 bacias de drenagem, representando vasta
amplitude em escalas, climas, topografia, cobertura superficial e tipos
geológicos, Melton (1957) derivou a seguinte fórmula, relacionando a
densidade dos segmentos (Fs) com a densidade de drenagem (Dd):

2694,0 DdFs =                                              eq. [30]



92

8.3.14 Coeficiente de manutenção

O coeficiente de manutenção representa a área mínima necessária
para a manutenção de 1 metro de canal de escoamento. Schumm (1956)
considera o coeficiente de manutenção um dos valores numéricos mais
importantes para a caracterização do sistema de drenagem, podendo
ser calculado através da seguinte expressão:

10001
⋅=

Dd
Cm        eq. [31]

em que: Cm = coeficiente de manutenção (m² m-1);
                 Dd = densidade de drenagem.

8.3.15 Coeficiente de torrencialidade (Ct)

O coeficiente de torrencialidade permite quantificar a tendência de
uma bacia hidrográfica em relação à ocorrência de inundações. Esse
índice é dado pelo produto da densidade de rios (ou densidade
hidrográfica) pela densidade de drenagem, isto é,

drt DDC =         eq.[32]

em que: Ct = coeficiente de torrencialidade;
Dr = densidade de rios;
Dd = densidade de drenagem.

Quanto maior o valor de Ct, maior será a tendência para inundações.

8.3.16 Densidade de confluências

A densidade de confluências é uma forma mais simples de
representar a densidade de drenagem de uma bacia e é obtida pela
relação ente o número de confluências ou bifurcações da rede de
drenagem pela área da bacia (Tucci, 1997), isto é,
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       eq. [33]

em que:    Dc = densidade de confluências;
   Nc = número de confluências;
   A = área de drenagem (km²).

8.3.17 Sinuosidade do curso d’água, ou índice de
sinuosidade (Is)

É a relação entre a distância da desembocadura do rio até a nascente
mais distante, medida em linha reta (Ev), e o comprimento do rio principal
(L) (Mansikkaniemi, 1970).

Para comparação entre rios diferentes, os valores do índice de
sinuosidade (Is) são expressos em porcentagem (%) em relação ao
comprimento total do rio. Mansikkaniemi (1970) estabeleceu cinco
classes, conforme a Tabela 19.

Tabela 19. Classes de sinuosidade

Classe Descrição Limites

I Muito reto < 20%
II Reto 20% a 29,9%
III Divagante 30% a 39,9%
IV Sinuoso 40% a 49,95%
V Muito sinuoso > 50%

Fonte: Mansikkaniemi (1970).

A
N

D c
c =

( )
L

EvLIs −
=

100   eq. [34]
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8.3.18 Sinuosidade do curso d’água

Villela & Mattos (1975) definem a sinuosidade do curso d’água como
a relação entre o comprimento do rio principal e o comprimento de seu
talveg, dado pela distância em linha reta da foz até a nascente, isto é,

Ev
LSin =         eq. [35]

em que:    L = comprimento do rio principal;
Ev = distância vetorial entre os pontos extremos do
         canal principal.

A sinuosidade é um fator que está relacionado com a velocidade do
fluxo da água, pois quanto maior a sinuosidade, maior a dificuldade
encontrada pelo deslocamento da água no seu caminho, implicando
menor velocidade. De acordo com Alves & Castro (2003), valores de
sinuosidade próximos a 1 indicam que o canal tende a ser retilíneo, e
valores maiores que 2 indicam canais tortuosos. Valores entre 1 e 2
apontam para formas de transição entre regulares e irregulares.

8.3.19 Relação do equivalente vetorial

O equivalente vetorial representa o comprimento de cada segmento
fluvial de determinada ordem, em linha reta, que se estende do
nascimento ao término do referido canal.

A relação do equivalente vetorial é obtida pela expressão:

1
Re

−
=

i

i

Ev
Ev

v         eq. [36]

na qual:  Rev = relação do equivalente vetorial;
                  Evi = grandeza média do equivalente vetorial de

           determinada ordem i;
 Evi-1  = grandeza média dos equivalentes vetoriais de
            ordem imediatamente inferior.
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Para Christofoletti (1980), a importância interpretativa da relação
do equivalente vetorial advém de seu confronto com os índices do
comprimento médio e da declividade média. Por exemplo, nos canais
retilinizados e com alta declividade, a grandeza do equivalente vetorial
aproxima-se do comprimento. Como normalmente os trechos retilíneos
indicam influência estrutural, pode-se interpretar a similaridade das duas
relações como sinal do controle geológico. Christofoletti (1980) ressalta
que se deve também lembrar que os cursos de água com direção geral
retilínea mas com fracas declividades podem apresentar meandros e
distanciamentos entre as duas relações, fato que por si só indica outra
tipologia de formas de vales e de comportamento da dinâmica fluvial.
Na Tabela 20 constam os valores de equivalente vetoriais e suas relações
para a bacia do rio Urussanga.

Tabela 20. Relação de equivalente vetorial (Ev) do rio Urussanga

Ordem Ev (km) Ni Ev médio Relação do equivalente
vetorial

1 645,70 914 0,706 -
2 187,85 222 0,846 1,198
3 109,15 53 2,059 2,434
4 62,85 14 4,489 2,180
5 30,30 4 7,575 1,687
6 23,35 1 23,35 3,083
Total 176,53 - - -

8.4 Índices do sistema de drenagem aplicados à bacia
do rio Urussanga

Na Tabela 21 constam os índices relativos ao sistema de drenagem
do rio Urussanga. A densidade de drenagem (Dd), de 1,853, é classificada
por Villela & Mattos como baixa densidade de drenagem. Segundo
Gaplan (1986), as bacias hidrográficas de Santa Catarina apresentam
densidade de drenagem entre 1,387 (rio Cubatão Sul) e 1,993 (rio da
Madre). A densidade de drenagem obtida para a bacia do rio Urussanga
ficou entre os valores das bacias do rio Araranguá (Dd = 1,959) e do rio
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Tubarão (Dd = 1,406), indicando característica geomorfológica da região.
A extensão média do escoamento superficial obtida foi de 135m, e a
extensão do percurso superficial foi de 270m. A densidade de rio é de
1,448 canais por quilômetro quadrado de superfície. A densidade de
segmentos é de 1,914 segmento por quilômetro quadrado de área, e o
coeficiente de manutenção é de 539m² por metro de canal. O coeficiente
de torrencialidade obtido foi de 2,683, e a densidade de confluências é
de 1,45 confluência por quilômetro quadrado de superfície. O índice de
sinuosidade do rio principal é de 35,9%, classificando o rio Urussanga
como “Divagante” (Classe III). A sinuosidade é de 1,56, apontando para
uma forma de transição entre regular e irregular.

Tabela 21. Índices do sistema de drenagem da bacia hidrográfica do rio
Urussanga

Símbolo Índice Valor Unidade

 Valor medido
Lt Comprimento total de rios 1.169,3 km
N Número total de rios 914 -
ΣNi Soma do número dos canais de

 todas as ordens 1208 -
Nc Número de confluências 913 -
L Comprimento do rio principal 63,8 km
Ev Equivalente vetorial 40,875 km

Valor calculado
Dd Densidade de drenagem 1,853 km km-2

Ems Extensão média do escoamento 0,135 km

Eps Extensão do percurso superficial 0,270 km
Dr Densidade dos rios 1,448 km-1

Fs Densidade dos segmentos da bacia 1,914 canais km-2

Cm Coeficiente de manutenção 539 m² m-1

Ct Coeficiente de torrencialidade 2,683 -
Dc Densidade de confluências 1,45 confluências km-2

Is Índice de sinuosidade 35,9 %
Sin Sinuosidade do rio principal 1,56 -
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8.5 Características do relevo

O relevo de uma bacia está diretamente relacionado aos fatores
agrometeorológicos e hidrológicos, nos quais a velocidade de
escoamento superficial depende da declividade do terreno, e os fatores
climáticos, como temperatura e precipitação, são funções da altitude
da bacia. O relevo da bacia contribuinte é um dos principais fatores na
formação das cheias, afetando as condições meteorológicas, os
processos erosivos, o regime hidráulico das cheias e a expressão
quantitativa da velocidade de escoamento e de perdas de água durante
as chuvas. Ele tem duplo efeito nas perdas de água: de um lado, influencia
o regime de infiltração e, de outro, afeta as perdas através do enchimento
do microrrelevo. Quanto menos inclinado for o terreno, maior será a
influência do microrrelevo nas perdas de água. O estudo do efeito da
topografia e do microrrelevo na formação da cheia oferece a
possibilidade de garantir a estabilidade de estruturas hidráulicas contra
enchentes, especialmente em regiões mais acidentadas e, em
consequência, reduzir os custos de construção.

A determinação das características do relevo é essencial em
trabalhos que objetivam transformar a natureza de uma bacia
contribuinte, criando um microrrelevo artificial mediante a formação
de terraços em bacias contribuintes montanhosas e abertura de valas
pelas curvas de nível nas bacias contribuintes situadas em área baixas.
As características de relevo, de um tipo ou de outro, determinam as
medidas necessárias para proteção contra as enchentes em cidades,
obras de engenharia, edifícios industriais e áreas para a agricultura.

8.5.1 Declividade média da bacia

Os relevos podem ser classificados, qualitativamente, de acordo com
as suas declividades médias. Trechos individuais de bacias contribuintes,
tanto em zonas baixas como em áreas montanhosas, podem ter ângulo
de inclinação muito diferente. Todavia, a declividade média do relevo
de uma bacia contribuinte tomada como um todo é diferente para tipos
diferentes de relevo e serve como sua caracterização objetiva.

A declividade da bacia tem influência direta na velocidade do
escoamento superficial, afetando a forma do hidrograma, e também
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tem influência no processo de erosão. Quanto maior a declividade do
terreno, maior será a velocidade de escoamento, menor o tempo de
concentração e maior será o pico de vazão na bacia.  Segundo Villela e
Mattos (1975), a magnitude dos picos de enchentes, a oportunidade de
infiltração e a suscetibilidade para a erosão dos solos dependem da
velocidade de escoamento sobre os terrenos da bacia.

A declividade média do relevo de uma bacia contribuinte pode ser
determinada mediante planta com curvas de nível.

8.5.1.1 Método das curvas de nível

O método descrito a seguir foi representado por Horton (1945) para
a determinação da declividade média de uma bacia contribuinte. A
declividade média da bacia é dada por:

A
LH

Dec CNCN ⋅∆
=        eq. [37]

em que:  Dec  = declividade média da bacia (m m-1);

                 ∆HCN   = diferença de cota entre as curvas de nível

                (km);
                 LCN   = comprimento total das curvas de nível (km);
                 A     = área de drenagem da bacia (km2).

Como esse método exige a medição do comprimento de todas as
curvas de nível incluídas na área circunscrita pelos divisores de água, ele
é muito trabalhoso se as medidas forem realizadas pelos métodos
convencionais com planímetro e curvímetros. No entanto, com o uso
de programas essas médias podem ser obtidas facilmente a partir de
bacias digitalizadas.

8.5.1.2 Método da grelha, ou das quadrículas

Outra forma de obter a declividade é pelo método das quadrículas
(Wilken, 1978), em que a declividade média é determinada pela
amostragem estatística de declividades normais às curvas de nível em
um grande número de pontos.
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A determinação da declividade média da bacia contribuinte pelo
chamado método da grelha possibilita a obtenção de uma curva de
distribuição das declividades na bacia. Essa curva é um elemento útil
para fins de comparação com relevos de outras bacias.

Por esse método, a declividade pode ser determinada cobrindo-se a
planta altimétrica da bacia em estudo com um papel transparente sobre
o qual estão traçadas as linhas de uma grelha retangular com malhas
quadradas. Wilken (1978) recomenda que as quadrículas tenham 4cm
de lado. O papel transparente com a grelha é colocado sobre o mapa,
no qual foi traçado previamente o divisor da bacia em estudo, adotando-
-se uma orientação tal que inclua, dentro da área da bacia, o maior
número possível de vértices da grelha.

As declividades em cada vértice da grelha são avaliadas medindo-
-se, na planta, as menores distâncias entre curvas de nível subsequentes
(Figura 22). A declividade será o quociente entre a diferença de cotas e
a equidistância medida na planta. Quando ocorrer, no vértice, um ponto
entre duas curvas de nível de mesma altitude, a declividade é nula se o
ponto estiver em fundo de vale, e indeterminada se estiver em um
espigão. Este último ponto é desprezado no cálculo da média.

Com os dados obtidos, constrói-se a Tabela 22, na qual o significado
das colunas é:

[1] = limite inferior da classe de declividade (Li);
[2] = limite superior (Ls);
[3] = ponto médio da classe de declividade (dm);

Figura 22. Determinação da declividade pelo método das quadrículas, com (A)
declividade nula e (B) declividade indeterminada

Declividada
 indeterminada
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Tabela 22. Distribuição estatística da declividade da bacia do Rio Urussanga

     Declividade (m m-1) Fi[4] Fr (%)[5] Fac (%)[6] Fi x dm[7]
Li [1] Ls [2] dm [3]

0,000 0,0249 0,01245 275 47,496 47,496 3,424
0,025 0,0499 0,03745 50 8,636 56,131 1,873
0,050 0,0749 0,06245 44 7,599 63,731 2,748
0,075 0,0999 0,08745 30 5,181 68,912 2,624
0,100 0,1249 0,11245 44 7,599 76,511 4,948
0,125 0,1499 0,13745 24 4,145 80,656 3,299
0,150 0,1749 0,16245 27 4,663 85,320 4,386
0,175 0,1999 0,18745 0 0,000 85,320 0,000
0,200 0,2249 0,21245 25 4,318 89,637 5,311
0,225 0,2499 0,23745 1 0,173 89,810 0,237
0,250 0,2749 0,26245 23 3,972 93,782 6,036
0,275 0,2999 0,28745 0 0,000 93,782 0,000
0,300 0,3249 0,31245 2 0,345 94,128 0,625
0,325 0,3499 0,33745 0 0,000 94,128 0,000
0,350 0,3749 0,36245 3 0,518 94,646 1,087
0,375 0,3999 0,38745 4 0,691 95,337 1,550
0,400 0,4249 0,41245 11 1,900 97,237 4,537
0,425 0,4499 0,43745 4 0,691 97,927 1,750
0,450 0,4749 0,46245 3 0,518 98,446 1,387
0,475 0,4999 0,48745 0 0,000 98,446 0,000
0,500 0,5249 0,51245 0 0,000 98,446 0,000
0,525 0,5499 0,53745 3 0,518 98,964 1,612
0,550 0,5749 0,56245 0 0,000 98,964 0,000
0,575 0,5999 0,58745 0 0,000 98,964 0,000
0,600 0,6249 0,61245 0 0,000 98,964 0,000
0,625 0,6499 0,63745 0 0,000 98,964 0,000
0,650 0,6749 0,66245 0 0,000 98,964 0,000
0,675 0,6999 0,68745 0 0,000 98,964 0,000
0,700 0,7249 0,71245 0 0,000 98,964 0,000
0,725 0,7499 0,73745 0 0,000 98,964 0,000
0,750 0,7749 0,76245 0 0,000 98,964 0,000
0,775 0,7999 0,78745 0 0,000 98,964 0,000
0,800 0,8249 0,81245 6 1,036 100,000 4,875
0,825 0,8499 0,83745 0 0,000 100,000 0,000

Soma - - 579 100,000 - 52,309
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[4] = frequência absoluta de pontos observados na classe (Fi);
[5] = frequência relativa de pontos na classe (Fr);
[6] = frequência relativa acumulada de pontos com declividade

menor que LS;
[7] = produto de frequência (Fi) pela declividade média (dm).
A declividade média será o quociente do total da coluna 7 pelo total

da coluna 4, ou:

( )
( ) mmI med /0903,0

579
309,52

4
7

===
∑
∑

      eq. [38]

A distribuição da declividade da bacia do rio Urussanga está
representada na Figura 23. Pode-se observar que 68% da área da bacia
têm declividade inferior a 10%, e aproximadamente 10% da área da bacia
têm declividade superior a 25%.

De Biasi (1993) apresenta uma tabela na qual ele relaciona a
declividade com o relevo da bacia hidrográfica (Tabela 23). A Embrapa
adota a classificação do relevo de acordo com a Tabela 24.

Figura 23. Declividade da bacia do rio Urussanga
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 Tabela 23. Correlação entre classes de declividade e relevo

Classe de declividade (%) Relevo

0 a 3 Várzea
3 a 6 Plano a suavemente ondulado

6 a 12 Suavemente ondulado a ondulado

12 a 20 Ondulado a fortemente ondulado

20 a 40 Fortemente ondulado a montanhoso

> 40 Montanhoso

Fonte: De Biasi (1993).

Tabela 24. Classificação da declividade

Classe de declividade (%) Denominação

0 a 3 Relevo plano
3 a 8 Relevo suavemente ondulado

8 a 20 Relevo ondulado

20 a 45 Relevo fortemente ondulado

45 a 75 Relevo montanhoso

> 75 Relevo escarpado

Fonte: Embrapa (1999).

8.5.2 Direção da declividade

A direção da declividade é importante com relação aos fatores
meteorológicos, como velocidade e direção dos ventos e radiação solar.
A mesma grelha de pontos usada na determinação da declividade média
da bacia pode ser empregada para determinar a direção da declividade
com relação à direção norte-sul. Na Figura 24 está representada a
distribuição da declividade da bacia do rio Urussanga.



103

8.5.3 Altitude e curva hipsométrica

A altitude pode influenciar uma série de fatores meteorológicos e
hidrológicos, como a quantidade de radiação, a temperatura, a
evapotranspiração e a precipitação. Assim, grandes variações de altitude
podem afetar o balanço de energia e o balanço hídrico de uma bacia
hidrográfica.

A caracterização do relevo pode ser feita por algumas altitudes
características ou pela curva hipsométrica, que é a representação
gráfica do relevo médio da bacia. A determinação da curva
hipsométrica e das altitudes características pode ser realizada com
base na planimetria das áreas entre as curvas de nível (isoípsas) da
carta topográfica. Para auxiliar nos cálculos, utiliza-se a Tabela 25,
na qual os significados das colunas são:

Figura 24. Direção da declividade da bacia do Rio Urussanga
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[1] = limite inferior da cota (Li);
[2] = limite superior da cota (Ls);

[3] = ponto limite da classe ;

[4] = área entre as respectivas cotas (km²);
[5] = área (km²) acumulada (Ac);
[6] = área entre as respectivas cotas (%);
[7] = área (%) de cota acima do limite inferior (A#);
[8] = área (%) de cota abaixo do limite inferior (A$);
[9] = produto da área [4] pelo ponto médio [2].

A curva hipsométrica é representada, num gráfico, com as
altitudes [1] nas ordenadas e a área acumulada [7] nas abscissas. A área
abaixo da curva hipsométrica, definida por Strahler (1952) como integral
hipsométrica, representa o volume rochoso existente na bacia. Para
facilitar a comparação de bacias de áreas ou topologias diferentes,
podem-se adotar escalas relativas.

A altitude média da bacia pode ser determinada pela fórmula:

em que: Hm = altitude média da bacia (m);
Pm = ponto médio dado pela média aritmética das
          isoípsas adjacentes;
Acni = área entre as duas curvas de nível (km²);
A = área de drenagem da bacia (km²).

Da curva hipsométrica pode-se determinar também outras altitudes
características, tais como:

- altitude máxima (Hmax): maior altitude registrada na bacia;
- altitude mínima (Hmin): menor altitude registrada na bacia,
- amplitude altimétrica (DH): diferença entre a altitude máxima e

mínima da bacia, isto é,

H∆ = Hmax –Hmin       eq. [41]

A
APmHm cni∑=    eq. [40]

2
LsLiPm +

=  eq. [39]
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Tabela 25. Determinação da curva hipsométrica da bacia do Rio Urussanga

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
Li Ls Pm A (km²) Ac (km²) A (%) A  (%) A  (%)     A.Pm

600 620 610 0 0 0 0 100,00 0
580 600 590 0,032 0,032 0,005 0,005 99,995 19,1
560 580 570 0,058 0,091 0,009 0,014 99,986 33,3
540 560 550 0,209 0,300 0,033 0,047 99,953 114,8
520 540 530 0,366 0,665 0,058 0,105 99,895 193,8
500 520 510 0,843 1,509 0,134 0,239 99,761 430,2
480 500 490 1,407 2,916 0,223 0,462 99,538 689,5
460 480 470 1,216 4,132 0,193 0,655 99,345 571,5
440 460 450 0,995 5,127 0,158 0,813 99,187 447,9
420 440 430 1,098 6,225 0,174 0,987 99,013 471,9
400 420 410 1,492 7,717 0,236 1,223 98,777 611,7
380 400 390 2,625 10,342 0,416 1,639 98,361 1023,8
360 380 370 2,838 13,180 0,450 2,089 97,911 1050,1
340 360 350 4,547 17,727 0,721 2,809 97,191 1591,6
320 340 330 5,957 23,685 0,944 3,754 96,246 1965,9
300 320 310 9,752 33,436 1,545 5,299 94,701 3023,0
280 300 290 9,418 42,855 1,493 6,792 93,208 2731,3
260 280 270 11,588 54,443 1,836 8,628 91,372 3128,8
240 260 250 10,732 65,174 1,701 10,329 89,671 2682,9
220 240 230 13,752 78,926 2,179 12,508 87,492 3162,9
200 220 210 13,026 91,952 2,064 14,572 85,428 2735,4
180 200 190 14,310 106,261 2,268 16,840 83,160 2718,8
160 180 170 8,432 114,693 1,336 18,176 81,824 1433,4
140 160 150 23,962 138,655 3,797 21,974 78,026 3594,3
120 140 130 13,328 151,983 2,112 24,086 75,914 1732,6
100 120 110 23,959 175,942 3,797 27,883 72,117 2635,5
80 100 90 29,183 205,124 4,625 32,508 67,492 2626,4
60 80 70 65,106 270,230 10,318 42,826 57,174 4557,4
40 60 50 88,632 358,862 14,046 56,872 43,128 4431,6
20 40 30 140,826 499,688 22,318 79,190 20,810 4224,8
0 20 10 131,312 631,000 20,810 100,000 0,000 1313,7

Soma - - - 631,000 - 100,000 - 55948,0

↑

↑
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- altitude mediana (Hme): representação da altitude com 50% da
área da bacia, podendo ser obtida da curva hipsométrica ou por
meio de cálculo;

- altitude modal (Hmo): representação da altitude com maior
frequência. Para a determinação do valor, podem-se utilizar as
fórmulas empregadas na estatística, como a moda de Czuber, dada
por:

42]

em que: Hmo = altitude modal;
  Ci        = limite inferior de altitude da classe com maior

  área;
  Amax= área com classe de maior frequência;
  Aant  = área da classe anterior à classe modal;
  Apos  = área posterior à classe modal;

  DCN     = amplitude de cota da classe.

Altitudes características para a bacia do Rio Urussanga:

Altitude média = m

• Altitude máxima: Hmax =  600m

• Altitude mínima: 0m

• Amplitude altimétrica: 600m

• Altitude mediana: 49,8m (50% da área)

• Altitude modal:

20
)810,20318,14(318,222

)810,20318,22(20 
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A Figura 25 mostra a curva hipsométrica da bacia hidrográfica do rio
Urussanga e o percentual da área de drenagem acima ou abaixo das
elevações.

Figura 25. Curva hipsométrica da bacia do Rio Urussanga
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8.5.4 Coeficiente de massividade (Km)

O coeficiente de massividade é a relação entre a altura média do
relevo pela área da superfície. Pode ser determinado graficamente
utilizando-se a curva hipsométrica em escala relativa unitária (Figura
26), onde a coeficiente de massividade representa a integral
hipsométrica.

O coeficiente de massividade pode ser determinado por esta fórmula:

HA
CmA

Km
∆⋅

= ∑    eq. [43]

O coeficiente de massividade apresenta valores inferiores a 1,0, e
seu valor corresponde ao valor da integral hipsométrica. Coeficiente de
massividade abaixo de 0,5 corresponde a bacias com distribuição maior
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de terras baixas, e coeficiente de massividade superior a 0,5 indica bacias
com maior distribuição de terras altas.

8.5.5 Coeficiente orográfico (Ko)

De acordo com Fournier (1960), multiplicando-se a altura média (em
valor absoluto) pelo coeficiente de massividade, obtém-se o coeficiente
orográfico, isto é,

Ko = Hm km-1         eq. [44]

em que: Ko   = coeficiente orográfico;
   Hm = altura média da bacia (m);
   Km = coeficiente de massividade.

Figura 26. Curva hipsométrica unitária
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8.5.6 Amplitude altimétrica máxima da bacia (Hm)

Representa a diferença altimétrica entre a altitude da
desembocadura e a altitude do ponto mais alto em qualquer lugar da
divisória topográfica, também denominado de relevo máximo da bacia.

A aplicação da diferença máxima de altitude em muitas situações
apresenta dificuldade devido à existência de apenas um ponto
excepcional dentro da bacia, ou as escarpas de uma serra ou frente
montanhosa na qual nascem alguns canais integrantes da rede. Também
ocorrem situações em que a cota máxima está localizada próximo à
desembocadura da bacia, numa faixa interfluvial, enquanto toda ela se
desenvolve em uma topografia com cotas inferiores, não representando
bem a amplitude máxima. Para superar essa dificuldade, Christofoletti
(1980) recomenda dois procedimentos que podem ser utilizados:

• A cota máxima é determinada pela média resultante dos pontos
mais elevados entre os canais de primeira ordem do trecho superior da
bacia considerada. Devem-se considerar, no mínimo, dez pontos
cotados. Se a magnitude da bacia for pequena, todos os pontos podem
ser considerados.

•  A cota máxima é determinada pela média entre as cotas máximas
da bacia e a cota inferior, que representa (incluídas as faixas superiores)
pelo menos 10% da área total da bacia hidrográfica. Nesse
procedimento, deve-se calcular a superfície das faixas altimétricas
cimeiras na bacia hidrográfica.

Adotando-se o segundo critério, tem-se para a bacia do rio Urussanga:

8.5.7 Relação de relevo (Rr)

A relação de relevo é determinada pela relação entre a amplitude
altimétrica máxima de uma bacia e a maior extensão da referida bacia.
A relação de relevo (Rr) pode ser calculada pela expressão:

mHm 420
2

240600
=

+
=



110

b

mx

L
H

Rr
∆

=1                       eq. [45]

 em que:    Hmx = amplitude topográfica máxima;

Lb = comprimento da bacia.

Segundo Strahler (1964), a relação de relevo mede a declividade geral
de uma bacia de drenagem e é um indicador da intensidade de erosão
operando nas vertentes da bacia. Quanto maior a relação de relevo,
maior será a quantidade de água a escoar superficialmente, e maior
será a velocidade da água no sentido do maior comprimento da bacia.
Segundo Rossi & Pfeifer (1999), a relação de relevo pode ser classificada
conforme a Tabela 26.

 Como há vários critérios para a definição do comprimento da bacia,
foram propostas alternativas para calcular a relação de relevo. Melton
(1957) utilizou como dimensão linear horizontal o perímetro da bacia,
propondo a relação de relevo expressa em porcentagem, de modo que:

1002 ⋅=
P
H

Rr m
                      eq. [46]

em que: Rr  = relação de relevo;
    Hm = cota máxima;
    P    = perímetro da bacia.

Posteriormente, o próprio Melton (1965) apresentou nova fórmula,
procurando relacionar as diferenças altimétricas com a raiz quadrada
da área da bacia, de modo que:

Δ

Tabela 26. Classificação da relação de relevo

Relação de relevo Classificação

0,00m m ≤  Rr    0,10m m Relação baixa
0,11m m ≤  Rr    0,30m m Relação média
0,31m m ≤  Rr    0,60m m Relação alta

Fonte: Rossi & Pfeifer (1999).

≤ 
≤ 
≤ 
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A
H

Rr m=3       eq. [47]

em que: Rr   = relação de relevo;
    Hm = cota máxima;
    A     = área da bacia.

Para a bacia do Rio Urussanga, com área (A) de 631km2, perímetro (P)
de 140km e comprimento da bacia (Lb) de 41km, considerada a amplitude
altimétrica máxima (Hm) de 420m, aplicando as equações 45 a 47, obtêm-
-se respectivamente os seguintes valores de relação de relevo (Rr):

1
1 24,10

41
420 −==

∆
= kmm

L
HRr
b

mx

1
2 0,3%30,0100

140
420,0100 −===⋅= kmm

P
HRr m

1
3 72,16

631
420 −=== kmm

A
HRr m

8.5.8 Índice de rugosidade (Ir)

O índice de rugosidade proposto por Melton (1957) combina as
qualidades de declividade e comprimento das vertentes com a densidade
de drenagem, expressando-se como número adimensional que resulta
do produto entre a amplitude altimétrica (H) e a densidade de drenagem
(Dd), isto é,

        DdHIr ⋅=     eq. [48]

8.5.9 Coeficiente de rugosidade (Ruggedness Number –
RN)

É um parâmetro que indica o uso potencial da terra para agricultura,
pecuária e reflorestamento (Pereira Filho & Rocha, 1988, citado por
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8.5.10 Fator topográfico

O fator topográfico é  a combinação do índice de circularidade com
a densidade hidrográfica e o relação de relevo, calculado por:

em que: Ft  = fator topográfico (adimensional);
Dr = densidade de rios;
Ic   = índice de circularidade (adimensional);
Rr = relação de relevo.

Tabela 27. Classe e aptidão do solo em função do coeficiente de
rugosidade
Classe Aptidão Rn

A Solos apropriados para agricultura Rn < 23

B Solos apropriados para pastagem/pecuária 23 < Rn < 43

C Solos apropriados para pastagem e 44 < Rn < 63
reflorestamento

D Solos apropriados para reflorestamento Rn > 63

Fonte: Pissara et al. (2004). (Adaptado).

Rocha, 1991). É uma abordagem para aptidão agrícola que não considera
os parâmetros de solo e clima. O coeficiente de rugosidade é dado por:

em que:  RN    = coeficiente de rugosidade;
Dd   = densidade de drenagem;
Dec = declividade média

Quanto maior o RN, maior será o perigo de erosão na bacia. Pissara
et al. (2004) definiram quatro classes de uso potencial em função do
coeficiente de rugosidade (Tabela 27).

DecDdR N ⋅=         eq.[49]

RrIcDrFt = eq. [50]
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8.5.12 Textura topográfica

A textura topográfica define o grau de entalhamento e dissecação
do relevo, expressando o espaçamento entre canais de drenagens em
mapas topográficos com curvas de nível. De acordo com Christofoletti
(1970), a relação entre a textura topográfica e a densidade de drenagem
é dada por:

LogTt = 0,219649 + 1,115LogDd       eq. [52]

O valor da textura topográfica pode ser expresso por:

em que:  Tt  = a textura topográfica, adimensional;
    Dd = densidade de drenagem.

Tabela 28. Classificação da razão de textura

Razão de textura Classificação

R
T
  ≤  2,5 Razão de textura grosseira

2,5  < R
T
 < 6,2 Razão de textura média

R
T
  > 6,2 Razão de textura fina

Fonte: França (1968).

8.5.11 Razão de textura (RT)

A razão de textura é a relação entre o número de segmentos de rios
(no de rios de primeira ordem) e o perímetro da bacia, isto é,

      eq. [51]

em que: RT  = razão de textura (adimensional);
     Nt = número de segmentos de rios;
     P   = perímetro da bacia.

À medida que o relevo passa de suavemente ondulado para
ondulado, os valores médios da razão de textura aumentam. Segundo
França (1968), a razão de textura pode ser classificada de acordo com a
Tabela 28.

 

P
NtRT =

 )(115,1219649,010 DdLogTt += eq. [53]
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Tabela 29. Classes de textura topográfica

Razão de textura Classe de textura topográfica

Menor que 4,0 Grosseira

Entre 4 e 10,0 Média

Maior que 10 Fina

Fonte: Christofoletti (1970).

Segundo Christofoletti (1970), a interpretação da textura topográfica
pode ser feita de acordo com a Tabela 29.

8.5.13 Retângulo equivalente

Representa a distribuição da hipsometria num retângulo de área
equivalente à área da bacia, tal que o lado menor seja l e o lado maior L.
As áreas entre as curvas de nível são delimitadas paralelas ao lado l.

A determinação das dimensões do retângulo é feita com base nos
valores da área (A) e do perímetro (P) da bacia, conforme estas fórmulas:

A = L l                       eq. [54]

P = 2(L + l)        eq. [55]

A
PKc 28,0=       eq. [56]

Substituindo 55 em 56, tem-se:

 

28,0
)(2 AKclL =+                       eq. [57]

 


















−+=

212,111
12,1 Kc
AKcL        eq. [58]
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−−=

212,111
12,1 Kc
AKcl        eq. [59]

O lado menor pode ser determinado a partir do perímetro como:

l = 0,5P – L        eq. [60]

Alguns autores (Goldenfum, 1991; Paiva et al., 1995) utilizam as
dimensões do retângulo equivalente na estimativa de parâmetros do
Modelo Universal de Perda de Solos (MUSLE). Para a determinação das
distâncias entre as curvas de nível, pode-se utilizar a Tabela 30. Com
essas dimensões, pode-se representar o retângulo equivalente da bacia
(Figura 27).

Tabela 30. Cálculo dos lados retângulo equivalente

  Cota (m)  A (área acumulada (km2) l (lado do retângulo)

580 600 0,032 0,00
560 580 0,091 0,01
540 560 0,300 0,03
520 540 0,665 0,06
500 520 1,509 0,14
480 500 2,916 0,27
460 480 4,132 0,39
440 460 5,127 0,48
420 440 6,225 0,59
400 420 7,717 0,73
380 400 10,342 0,97
360 380 13,180 1,24
340 360 17,727 1,67
320 340 23,685 2,23
300 320 33,436 3,15
280 300 42,855 4,03
260 280 54,443 5,12
240 260 65,174 6,13

(Continua)
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8.5.14 Índice de alongamento (KL)

O índice de alongamento é a relação entre os lados do retângulo
equivalente, isto é,

l
LK L =     eq. [61]

em que:   KL = Índice de alongamento (adimensional);
       L = comprimento do lado maior do retângulo

        equivalente;
      l  = comprimento do lado menor do retângulo

equivalente.

Esse índice permite a análise da tendência a enchentes na bacia
hidrografia, uma vez que quanto mais retangular seu formato, mais
comprida e estreita será a bacia. Quanto maior o valor de KL, mais
alongada é a bacia e menor a tendência de enchentes.

(Continuação)

  Cota (m)  A (área acumulada (km2) l (lado do retângulo)

220 240 78,926 7,43
200 220 91,952 8,65
180 200 106,261 10,00
160 180 114,693 10,79
140 160 138,655 13,05
120 140 151,983 14,30
100 120 175,942 16,55
80 100 205,124 19,30
60 80 270,230 25,43
40 60 358,862 33,77
20 40 499,688 47,02
0 20 631,000 59,37
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8.5.15 Resumo dos índices de relevo aplicados à bacia
do rio Urussanga

Na Tabela 31 é apresentado o resumo dos índices de relevo da bacia
do rio Urussanga. A declividade média obtida com o método das curvas
de nível foi de 0,0915m m-1, semelhante ao valor obtido pelo método
das quadrículas (0,0903m m-1). Com esse valor, o relevo é classificado
como “ondulado” (Embrapa, 1999). A altitude média foi de 88,66m, com
altitude máxima de 600m e mínima 0,0m (nível do mar), indicando
amplitude altimétrica de 600m.

A altitude mediana foi de 49,8m, o que indica que metade da área
da bacia tem altitude abaixo desse valor. A altitude modal de 23,1m indica
a altitude mais frequente. O coeficiente de massividade de 0,148 indica
bacia com distribuição maior de terras baixas. Esse valor representa a
integral hipsométrica. O coeficiente orográfico (Ko) foi de 13,12 e a
relação de relevo Rr1 foi de 10,24m km-1, classificando a relação como
“baixa”.

O índice de razão de relevo (Rr) permite comparar a altimetria das
regiões, e quanto maiores seus valores, mais acidentado é o relevo
predominante na região. Reflete ainda a relação infiltração/deflúvio,
demonstrando uma identificação com a densidade de drenagem (Rossi
& Pfeifer, 1999). Dessa maneira, pode-se inferir que o relevo é
predominantemente baixo, indicando uma estabilidade do relevo, pois
o valor encontrado foi de 0,01024m m-1, e baixa movimentação
topográfica. O índice de rugosidade foi de 118,8 e o coeficiente de
rugosidade (Rn) de 19,41, classificando com “Classe A, solos com uso
para agricultura”. A textura topográfica (Tt) de 3,29 indica classe de
textura “grosseira”. O índice de alongamento do retângulo equivalente
Kl de 5,6 indica que o lado maior é 5,6 vezes o lado menor, mostrando
que a bacia tem formato alongado, como já constatado pelos índices
de forma.
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Tabela 31. Índices de relevo da bacia do rio Urussanga

Símbolo Descrição do índice Valor Unidade

L
CN

Comprimento das curvas de nível

 dentro da bacia 2.888,5 km

ΔCN Diferença de cotas entre as curvas

 de nível 20 m

Dec Declividade média 0,0915 m m-1

Hm Altitude média 88,66 m

Hmax Altitude máxima 600 m

Hmin Altitude mínima 0 m

ΔH Amplitude altimétrica 600 m

Hmed Altitude mediana 49,8 m

Hmod Altitude modal 23,1 m

Km Coeficiente de massividade 0,148 -

Ko Coeficiente orográfico 13,12 -

Hm Amplitude altimétrica máxima 420 m

Rr
1

Relação de relevo 10,24 m km-1

Rr
2

Relação de relevo 3,0 m km-1

Rr
3

Relação de relevo 16,72 m km-1

Ir Índice de rugosidade 111,8 -

Rn Coeficiente de rugosidade 19,41 -

Ft Fator topográfico 0,0060 -

Rt Razão de textura 6,53 -

Tt Textura topográfica 3,29 -

L Lado maior do retângulo

equivalente 59,37 -

l Lado menor do retângulo

equivalente 10,6 -

K
l

Índice de alongamento 5,6 -
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8.6 Declividade do rio

A água da precipitação, após o escoamento superficial e subterrâneo,
concentra-se nos canais e escoa em direção à foz da bacia. Segundo
Villela e Mattos (1975), a velocidade de escoamento de um rio depende
da declividade dos canais fluviais. Assim, quanto maior a declividade,
maior será a velocidade de escoamento. Obtém-se a declividade de um
curso d’água, entre dois pontos, dividindo-se a diferença total da
elevação do leito pela extensão horizontal do curso d’água entre esses
pontos.

O formato do hidrograma de uma bacia hidrográfica depende da
declividade do canal principal da bacia. Existem várias fórmulas
relacionando o tempo de concentração da bacia, o tempo de avanço,
bem como a vazão de pico com a declividade do canal principal.

Numa bacia hidrográfica típica, a declividade do canal é maior na
região próxima às nascentes, diminuindo no sentido de jusante da bacia.
Podem-se identificar “n” trechos do rio com declividades diferentes.
Segundo Villela e Mattos (1975), existem diversas maneiras de obter a
declividade média do canal; a forma mais simples é dividir a diferença
de cota do ponto mais alto ao ponto mais baixo do canal pelo
comprimento do canal, isto é,

L
HS ∆

=1  eq. [62]

Esse método não representa bem a velocidade média, pois sofre
muita influência dos trechos com forte declividade próximos as
cabeceiras. Na Figura 28 é apresentado o perfil longitudinal do rio
Urussanga.

Segundo Garcez (1967), um valor mais representativo da declividade
é obtido pelo traçado de uma linha que termina a área entre ela e o eixo
das abscissas igual à área compreendida entre a curva do perfil dório e
eixo das abscissas. Essa linha é a declividade S2, que pode ser obtida
graficamente, ou empregando a regra dos trapézios, por esta equação:

( )22
2

∑
∑=

i

ii

L
ZL

S  eq. [63]
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em que: Li = comprimento de cada trecho;

  Zi = elevação média em relação ao ponto inicial no trecho i.

 Existe outra forma de calcular a declividade média, chamada por
Villela e Mattos (1975) de declividade equivalente constante. A
declividade média é calculada como a média harmônica ponderada da
raiz quadrada das declividades dos diversos trechos retilíneos, tomando-
-se como peso a extensão de cada trecho, isto é,

2

3



















=
∑

∑

i

i

i

S
L
L

S
 eq. [64]

em que: Li = comprimento de cada trecho;
Si = declividade do trecho i.

Uma forma simplificada para a estimativa da declividade média
apresentada por Wilson (1990) é:

Figura 28. Perfil longitudinal do rio Urussanga
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L
HHS

75,0
1085

4
−

=  eq. [65]

em que: H85 e H10 = elevação a 85% e a 10% do comprimento do
    canal respectivamente;

L = comprimento do rio principal.

Segundo DAEE (2004), a declividade média pode também ser
estimada por:
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i

J
L
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 eq. [66]

em que: Li = comprimento de cada trecho (km);
  Ji = declividade do trecho (m km-1);
  S5 = declividade média (m km-1).

De acordo com Porto (1995), no hidrograma Colorado a declividade
média é calculada por:
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Na Tabela 32 constam os dados do rio Urussanga, sendo a
declividade média estimada por diferentes métodos:

01255,0
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1 ==S m.m-1 = 12,55m km-1
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)22300(

5172002
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⋅
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8.7 Gradiente dos canais

Segundo Christofoletti (1980), gradiente dos canais é a relação entre
a diferença máxima de altitude entre o ponto de origem e o término do
canal com o comprimento do respectivo segmento fluvial. Sua finalidade
é indicar a declividade dos cursos de água, podendo ser medido para o
rio principal e para todos os segmentos de qualquer ordem.

(%)max
L

HGc =        eq. [68]

em que: Hmax = a altitude máxima;

                L = comprimento do rio principal.

O confronto entre a declividade média dos canais de cada ordem
permitiu a Horton (1945) enunciar a terceira lei da composição da
drenagem, da seguinte forma: “Em uma determinada bacia há uma
relação definida entre a declividade média dos canais de ordem
imediatamente superior, que pode ser expressa por uma série geométrica
inversa, na qual o primeiro termo é a declividade média dos canais de
primeira ordem e a razão é a relação entre os gradientes dos canais”. O
cálculo da relação entre os gradientes dos canais pode ser efetuado
através da fórmula:

1+
=

u

u

Gc
Gc

Rgc                      eq. [69]

em que: Rgc    = relação entre os gradientes dos canais;
Gcu   = declividade média dos canais de determinada

ordem;
     Gcu+1= declividade média dos canais de ordem

             imediatamente superior.

Na Tabela 33 consta a relação entre gradientes de canais observados
na bacia do rio Urussanga.
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Tabela 33. Gradiente de canais da bacia do rio Urussanga

Ordem Gradiente médio (m m-1) Rgc

1 0,2460 3,01
2 0,0815 2,91
3 0,0280 1,87
4 0,0150 3,00
5 0,0050 6,25
6 0,0008 -
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9 Balanço hídrico
As técnicas de balanço hídrico, um dos principais assuntos da

hidrologia, constituem um meio de resolver importantes problemas
hidrológicos, teóricos e práticos. Com base na contribuição do balanço
hídrico é possível fazer a avaliação quantitativa dos recursos hídricos e
de suas variações sob a influência das atividades humanas.

O estudo da estrutura do balanço hídrico de lagos e bacias
hidrográficas é a base para a concretização de projetos hidrológicos
para a utilização racional, o controle e a redistribuição dos recursos
hídricos no tempo e no espaço. O conhecimento do balanço hídrico
auxilia na previsão das consequências das variações artificiais no regime
dos rios, lagos e bacias de águas subterrâneas.

Informações atualizadas sobre o balanço hídrico de bacias
hidrográficas de rios e lagos para curtos intervalos de tempo (estação
do ano, mês, semana e dia) são usadas para o gerenciamento
operacional dos reservatórios e para a compilação de previsões
hidrográficas para o manejo da água.

Os estudos de balanço hídrico fornecem meios para a avaliação
indireta de componentes desconhecidos do balanço pela diferença entre
os componentes conhecidos, por exemplo, a evapotranspiração em
longo período, em uma bacia hidrográfica, que poderá ser avaliada pela
diferença entre a precipitação e o escoamento.
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9.1 A equação do balanço hídrico

O estudo do balanço hídrico é a aplicação, em hidrologia, do princípio
de conservação da massa, muitas vezes referido com equação de
continuidade. Ela afirma que, para qualquer volume arbitrário e durante
qualquer período de tempo, a diferença entre a quantidade que entra e
a quantidade que  sai será equilibrada pela variação da água armazenada
no volume. Assim, pode-se escrever a equação do balanço hídrico como:

t
SOI

∆
∆

=−
 

        eq. [70]

em que: I = entradas de água no sistema hidrológico;
O = saídas de água;
S = armazenamento de água;
t = intervalo de tempo;
S/  t = variação no armazenamento na unidade de tempo.

9.2 Balanço hídrico em bacias hidrográficas

Villela e Mattos (1975) descreveram o balanço hídrico na superfície
do solo como:

Pr – Q + Rg – Es – Ts – I = Ss       eq. [71]

O balanço hídrico abaixo da superfície pode ser expresso por:

I + G1 - G2 – Rg – Eg – Tg  =  Sg        eq. [72]

em que: Pr  = precipitação (chuva, neve, etc.);
   Q  = escoamento superficial;
   E   = evaporação;
   T   = transpiração;
   I    = infiltração;
   G1  = escoamento subterrâneo para o interior da bacia;
   G 2 = escoamento subterrâneo para fora da bacia;
    S  = armazenamento.

Δ Δ
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O índice “s” significa “na superfície” e “g”, “na parte subterrânea”.
Para a bacia como um todo (Figura 29), pode-se expressar o balanço

hídrico conforme:

Pr – Q + Rg – Es – Ts – I + I + G1 - G2 – Rg – Eg – Tg = Ss + Sg      eq. [73]

Pr – Q – (Es + Eg) – (Ts + Tg) – (G2 – G1) = Ss + Sg         eq. [74]

 Para aplicação em diversos cálculos de balanço hídrico, a equação
74 poderá ser simplificada ou tornada mais complexa, dependendo dos
dados iniciais disponíveis, do objetivo do cálculo, do tipo de corpo  d’água
(bacia hidrográfica, distrito administrativo separado artificialmente, lago,
reservatório, etc.), e das dimensões dos corpos d’água, de seus aspectos
hidrográficos e hidrológicos, da duração do intervalo de tempo do
balanço, e do período do regime hidrológico (enchente, estiagem) para
os quais o balanço hídrico é calculado.

Nas grandes bacias hidrográficas, G1 e G2 são pequenos comparados
com outros termos, por isso, geralmente, são ignorados. A evaporação
e a transpiração são reunidas na evapotranspiração (ET). Assim, para

Figura 29. Modelo de balanço hídrico na bacia hidrográfica
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uma bacia hidrográfica, a equação 74 se apresenta, geralmente, na forma
simplificada seguinte:

P – Q – ET =    S      eq. [75]

As variações do armazenamento de água em uma bacia hidrográfica
incluem:

- armazenamento de água na superfície da bacia;

- águas pluviais retidas nas microdepressões do solo, geralmente
perdidas por evaporação: são de difícil determinação e geralmente são
desprezadas;

-armazenamento de água no estado sólido, como geleiras:
importante em climas temperados e nessas condições deve ser
considerado;

- armazenamento da água em estado líquido na rede hidrográfica:
depende da capacidade dos corpos d’água da área de lagos na bacia e
da amplitude das variações do nível da água durante o período do
balanço hídrico. O armazenamento de água em lagos será levado em
consideração se as áreas forem maiores que 2% a 3% da área da bacia;

- armazenamento da água no solo e na zona não saturada;
- armazenamento da água subterrânea.

O balanço hídrico pode ser calculado para qualquer intervalo de
tempo, porém deverá ser feita distinção entre balanços hídricos médios
e balanços para períodos determinados (tais como ano, estação, mês
ou números de dias), os quais são chamados balanços hídricos em
andamento, ou operacionais. As avaliações do balanço hídrico para
valores médios ou períodos determinados têm, cada uma, características
diferente. Os balanços hídricos médios são, geralmente, calculados para
um ciclo anual (ano civil, ou ano hidrológico), embora possam ser
calculados para qualquer estação do mês.

A avaliação do balanço hídrico médio anual é o mais simples
problema do balanço hídrico, visto ser possível desprezar variações no
armazenamento de água na bacia (  S), que são difíceis de medir e
calcular. Em um período de longa duração, variações positivas e
negativas no armazenamento de água para anos isolados tendem a

Δ Δ

Δ



132

se compensar e, no seu valor exato, no fim de um período longo,
poderão ser consideradas igual a zero. A situação inversa ocorre
quando se calcula o balanço hídrico para intervalos de tempo de curta
duração, para os quais não se pode desprezar a variação no
armazenamento, isto é,    S ≠ 0.

Quanto mais curto for o intervalo de tempo, tanto mais precisos
deverão ser os requisitos da medição e do cálculo dos componentes do
balanço hídrico, e mais subdivididos deverão ser os valores de  S e de
outros elementos. Resulta daí uma equação complexa do balanço
hídrico, de conclusão difícil com erros aceitáveis. O termo  S deve
também ser considerado nos cálculos de balanço hídrico médio para
estações ou meses.

Uma bacia hidrográfica é a única área natural para a qual os cálculos
do balanço hídrico em grande escala poderão ser simplificados, visto
que a exatidão dos cálculos cresce com o aumento da área da bacia
hidrográfica. Isso se explica pelo fato de que, quanto menor a área da
bacia, mais complicado se torna o balanço hídrico, visto ser difícil estimar
os componentes secundários do balanço, tais como a troca de água
subterrânea com as bacias adjacentes; o armazenamento de água em
lagos, reservatórios, pântanos e geleiras; e a dinâmica do balanço hídrico
de florestas e de terras irrigadas e drenadas. O efeito desses fatores
decresce gradualmente com o aumento da área da bacia hidrográfica e
pode, finalmente, ser desprezado.

A complexidade da avaliação do balanço hídrico de lagos,
reservatórios, pântanos, bacias de água subterrâneas e de bacias de
geleiras de montanha tende a diminuir com o acréscimo da área. Isso se
deve a um relativo aumento de dificuldade técnica na exatidão das
medições e à avaliação de numerosos componentes importantes do
balanço hídrico de grandes corpos de água, tais como o  fluxo de entrada
lateral e as variações no armazenamento de água dos grandes lagos e
reservatórios, as precipitações em sua superfície, etc.

Para fechar a equação do balanço hídrico, é essencial medir ou
calcular todos os elementos do balanço hídrico utilizando métodos
independentes onde for possível. As medições e os cálculos dos
elementos do balanço hídrico sempre envolvem erros devido às
limitações nas técnicas utilizadas. A equação do balanço hídrico, por

 Δ

Δ

Δ
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essa razão, geralmente não fica equilibrada, mesmo quando todos os
seus componentes são medidos ou avaliados por métodos
independentes.

Se for impossível obter o valor de um componente equilibrado, por
medição ou avaliação direta, o componente poderá ser avaliado como
um termo residual da equação do balanço hídrico. Nesse caso, o termo
inclui a divergência do balanço e, portanto, contém um erro
desconhecido, o qual poderá ser até mesmo maior que o valor do
componente. Considerações semelhantes são aplicáveis quando os
valores medidos de um componente são utilizados para estimar os
valores de outro componente mediante uma fórmula empírica ou
semiempírica. O valor estimado por essa fórmula excluirá erros devidos
à imperfeição da fórmula e do componente medido, e o erro total será
ainda desconhecido.

Para as grandes bacias hidrográficas, a rede de estações
pluviométricas e fluviométricas existentes geralmente permite obtenção
das precipitações e vazões médias anuais. Dessa forma, pode-se utilizar
a equação do balanço hídrico para estimar a evapotranspiração média
da bacia como:

QPET −=      eq. [76]

Na aplicação da equação 76 devem-se uniformizar as unidades,
utilizando-se, geralmente, a unidade de mm ano-1.

A relação entre a vazão de escoamento superficial e a precipitação
é chamada de coeficiente de escoamento, dado por:

 em que: C = coeficiente de escoamento médio (adimensional);

                 Q = vazão média anual da bacia (mm ano-1);

          P = precipitação média anual (mm ano-1).

P
QC = eq. [77]
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Segundo Collischonn & Dornelles (2013), para a maioria das bacias
os valores de C variam de 0,05 a 0,5. Na Tabela 34 constam os valores
dos componentes do balanço hídrico médio anual de regiões
hidrográficas do Brasil. No entanto, no estudo de regionalização de
vazões das bacias hidrográficas estaduais de Santa Catarina (Santa
Catarina, 2006), foram calculados os coeficientes de escoamento
superficial dos cursos d’água com estações fluviométricas (ANA, 2011),
e os valores obtidos variaram de 0,25 a 0,81. Na Tabela 35 constam as
características hidrológicas e valores do coeficiente C de algumas
estações apresentadas por Santa Catarina (2006).

Tabela 34. Valores característicos do balanço hídrico médio anual em
grandes regiões hidrográficas do Brasil

Região   Componente de balanço hídrico (mm ano-1)

P Q ET C

Rio Amazonas (total) 2.546 1.042 1.504 0,41
Rio Amazonas (Brasil) 2.249 1.047 1.134 0,47

Tocantins 1.766 471 1.295 0,27

Bacia do Atlântico Norte 2.136 782 1.354 0,37

Bacia do Nordeste 1.121 125 996 0,11

Rio São Francisco 986 151 853 0,15

Bacia do Atlântico Leste 1 1.014 87 927 0,09

Bacia do Atlântico Leste 2 1.227 386 841 0,31

Rio Paraná 1.436 403 1.033 0,28

Rio Paraguai 1.399 115 1.284 0,08

Rio Uruguai 1.699 716 983 0,42

Bacia do Atlântico Sul 1.481 643 838 0,43



135

9.3 Unidades dos componentes das equações do balanço
hídrico

Os componentes de uma equação de balanço hídrico poderão ser
expressos como altura de água (mm) ou como volume de água (m³) ou,
ainda, como vazões (m³ s-1).

Para transformar altura em mm em volume por unidade de área em
km² usa-se:

1000AhV =        eq. [78]

Exemplo 01: Obter o volume de uma precipitação de 80mm em uma
bacia de 112,2km².

V = 80 x 112,2 x 1000 = 8.976.000m³.

Em hidrologia é comum utilizar a unidade de hectômetros cúbicos
(1hm³ = 106m³), então o volume acima calculado é:

V = 8,976hm³.

Para  transformar um dado de vazão (m³ s-1) em  altura (mm) usa-se:

Tabela 35. Características hidrológicas das bacias de contribuição das
estações fluviométricas de Santa Catarina

Área Declividade   Precipitação Vazão Coeficiente
Rio (km²)   média   (mm) média         de

 (m km-1) (mm) escoamento

Canoas 10.124 2,0 1.581 788,9 0,50
Do peixe 5.167 2,9 1.687 704,8 0,42
Chapecó 8.232 2,4 1.922 979,1 0,51
Itajaí-Açu 11.927 4,4 1.573 1.010,5 0,64
Tubarão 2.735 4,1 1.587 792,7 0,50
Mãe Luzia 520 32,2 1.658 1.165,2 0,70
Manoel Alves 338 26,3 1.787 1.428,5 0,80
Amola Faca 303 28,2 1.827 1.447,7 0,79

Fonte: Santa Catarina (2006). (Adaptado).
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      eq. [79]

em que: h  = altura em mm;
Q  = vazão (m³ s-1);
Nd = número de dias do período;
A    = área da bacia (km²).

Exemplo 02: A estação fluviométrica de Tubarão tem área de
contribuição de 2.735km² e vazão média anual de 68,7m³ s-1.
Considerando que, em média, um ano tem 365,25 dias, essa vazão
corresponde à altura, em mm, de:

Para transformar uma vazão em volume usa-se:

V = Q Nd 86400       eq. [80]

em que: V    = Volume (m³);
   Q   = vazão (m³ s-1);
   Nd = número de dias do período.

Ou:
V = Q Nd 0,0864       eq. [81]
em que: V é o volume em hm³.

Exemplo 03. A vazão de saída de um reservatório no mês de junho é
de 5,4m³ s-1. Calcule o volume de saída.

V = 5,4 x 30 x 86,4 = 13.996.800m³ = 13,9968hm³.

A
NdQh 4,86

=

mmxxh 7,792
2735

4,8625,3657,68
==
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10 Cálculos usando o HidroBacias
O programa HidroBacias apresenta as rotinas para cálculos dos

índices de bacias hidrográficas citados nesta obra. Na Figura 28 é
mostrada a primeira tela desse programa, na qual se podem realizar os
cálculos dos índices físicos. O usuário dever introduzir no quadro “Dados
de entrada” os valores medidos na bacia hidrográfica e em seguida clicar
no botão “Calcular”; o programa fornece no quadro “Resultados” os
índices calculados com os dados fornecidos. É importante observar que
nem todos os dados de entrada precisam ser fornecidos, e os resultados
mostrados serão somente aqueles possíveis de ser calculados com os
dados fornecidos.

O botão Limpar apaga todos os valores para introdução de novos
dados. Ao clicar no botão Relatórios, o programa gerará um relatório
(Figura 29) com todos os dados e resultados constantes nessa tela. Esse
relatório pode ser impresso ou salvo em um local definido pelo usuário,
contando ainda com a possibilidade de configurar a impressora.

Na tela Razões (Figura 30) podem ser calculados os índices de razão
entre área e comprimento da bacia. O usuário deverá informar a ordem
dos rios e preencher os campos destacados em amarelo na planilha; em
seguida, clicar no botão Calcular, e o programa preenche os demais
campos. Para obter os valores esperados pelas leis do número de canais,
o usuário deverá fornecer a Razão de bifurcação e indicar a ordem
desejada que o programa fornece o valor esperado do número de canais.
O mesmo vale para a lei da composição da drenagem.
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Na tela Relevo (Figura 31) o usuário poderá calcular a declividade
média da bacia pelo método das quadrículas. Para isso, deverá informar
o número de classes de declividade, o valor inicial e o valor do intervalo
de classes de declividade. Clicando no botão Gerar Tabela, o programa
preenche automaticamente as células das colunas “declividade inferior”
e “declividade superior”. Em seguida, deve-se preencher a coluna “No

pontos”. Clicando no botão Calcular, os demais campos da planilha serão
preenchidos, e na tela Grafico1 será representado o gráfico mostrando
a distribuição percentual (Figura 32).

Na Tela Grafico1 é mostrado o gráfico que relaciona a o percentual
da área e a declividade (Figura 34). No quadro “formatação do gráfico”
o usuário poderá alterar o limite superior (Max decli), o limite inferior
(Min decl) e o intervalo de escala (Intervalo Y) do eixo de declividade.
Também poderá alterar o intervalo de escala do eixo da área (Intervalo
X). Ainda constam opções para mostrar os valores de declividade na
linha (Mostrar valor) e para exibição das linhas de grade (Linhas de grade).
Ao clicar no botão Relatórios, o programa gera um relatório contendo a
declividade média baseado no método das quadrículas e o gráfico com
a distribuição das declividades.

Na tela Hipsometria (Figura 33) o usuário poderá informar os dados
das áreas entre curvas de nível para o cálculo da hipsometria. Informando
o número de classes e os valores da cota inicial e do intervalo de classe
de cota e clicando em Gerar tabela, o programa preenche as colunas
com os limites inferior (Li) e superior (Ls) da cota de cada classe. Na
coluna destacada em amarelo deverá ser informado o valor da área de
cada classe. Ao clicar no botão Calcular, o programa preenche os demais
campos da tabela e fornece os dados das altitudes características.
Clicando no botão Limpar tabela, o programa apaga todos os dados.
Para obter um relatório com os dados das altitudes características e a
curva hipsométrica, deve-se clicar no botão Relatórios.

Na tela Curva Hipsométrica será mostrado o gráfico da curva
hipsométrica (Figura 34). No quadro “formatação do gráfico” o usuário
poderá alterar o gráfico. Nos botões Área de cota acima e Área de cota
inferior o usuário poderá optar por representar as áreas acumuladas
abaixo ou acima da cota.
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Na tela Massividade (Figura 35) é possível calcular os dados dos
coeficientes de massividade e o índice de rugosidade. O campo “Dados
de entrada” deverá ser preenchido, e os dados já informados em cálculos
anteriores virão preenchidos. Ao clicar em Calcular, o programa fornece
os resultados e representa o gráfico com o coeficiente de massividade
adimensional.

É importante observar que nem todos os campos do quadro “Dados
de entrada” necessitam ser preenchidos, e no quadro “Resultados” serão
indicados os valores calculados de acordo com os dados preenchidos.
O botão Limpar apaga todos os dados dos quadros “Dados de entrada”
e “Resultados”. Para alguns dos resultados é apresentada uma
classificação para interpretação dos índices de relevo. Ao clicar no botão
Relatórios, o programa gera um relatório contendo os dados fornecidos,
os resultados e ainda o gráfico da integral hipsométrica representada
na Figura 36.

Na tela Ret Equivalente (Figura 37) podem ser calculados os dados
para a confecção do retângulo equivalente, informando a área e o
perímetro no quadro “Dados de entrada”. E ao clicar no botão
Calcular, serão informadas no quadro Resultados as dimensões do
retângulo equivalente. Na planilha são mostradas as distâncias de
cada segmento e na Tela Grafico2 será representado o retângulo
equivalente (Figura 38).

Na tela Declividade do rio (Figura 39) o usuário deverá preencher as
colunas destacadas em amarelo com a cota e o comprimento de cada
segmento. Ao clicar em Calcular, o programa preenche as demais
colunas, fornecendo os valores do quadro “Resultados” e mostra o perfil
do rio na tela Perfil (Figura 40). Nessa tela o usuário poderá selecionar
os valores de declividade que deseja representar, bem como se deseja
mostrar no gráfico os valores da declividade. Ao clicar no botão
Relatórios, o programa gera um relatório com os cálculos da declividade
média e também com o perfil do rio. Nesse relatório constarão os dados
para, no máximo, 18 trechos do rio.

Na tela Perfil (Figura 40) é representado o perfil do rio e as linhas de
declividade calculadas pelos diferentes métodos. No quadro
“Formatação do gráfico” o usuário poderá formatar o gráfico e
selecionar as linhas de declividade que deseja representar.
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Na Tela Relatório (Figura 41) o usuário poderá selecionar as partes
que deseja incluir no relatório bem como nomear as figuras que serão
gravadas com formato *.jpeg. Ao clicar em Gravar, o programa abre o
bloco de notas com todos os dados e resultados, a partir do qual o usuário
poderá editar, imprimir e salvar esses resultados.

Na Tela Sobre (Figura 42) constam dados da versão e data de
atualização do programa, bem como e-mails para contato com o autor.



154

Fi
gu

ra
 4

3.
 T

el
a 

Re
la

tó
rio

 d
o 

pr
og

ra
m

a 
H

id
ro

Ba
ci

as



155

Fi
gu

ra
 4

4.
 T

el
a 

So
br

e 
do

 p
ro

gr
am

a 
H

id
ro

Ba
ci

as



156



157

Referências
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. Inventário das estações ûuviométricas. 2. ed.  Brasília:
ANA; SGH, 2009.

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. Topologia hídrica: método de construção e
modelagem da base hidrográfica para suporte à gestão de recurso hídricos. Versão
1.11. Brasília: ANA; SGI, 2006. 29p.

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. Glossário de termos hidrológicos. 2005. Disponível
em: <http://www.ana.gov.br/GestaoRecHidricos/tecnologiaCapacitacao/
tecnologiaglossario2>.

ALVES, J.M.P.; CASTRO, P.T.A. Influência de feições geológicas na morfologia da Bacia
do rio Tanque (MG) baseada no estudo de parâmetros morfométricos e análise de
padrões de lineamentos.  Revista Brasileira de Geociências, v.33, n.2, p.117-127,
2003.

BARBOSA, R.P. Termos geográficos. Rio de Janeiro, 2006. Disponível em:
<http:www.termosgeograficos.com.br>. Acesso em: nov. 2010.

BARRELA, W.; PETRERE, M.; SMITH, W.S. et al. As relações entre matas ciliares os rios
e os peixes; In: RODRIGUES, R.R.; LEITÃO FILHO, H.F. (Org.)  Matas ciliares: conservação
e recuperação.  São Paulo: Ed. Universidade de São Paulo, 2001. p.187-207.

BELTRAME, A.V. Diagnóstico do meio físico de bacias hidrográficas – modelo e
aplicação. Florianópolis: Ed. UFSC, 1994.

BORSATO, F.H.; MARTONI, A.M. Estudo da fisiografia das bacias hidrográficas urbanas
no município de Maringá, estado do Paraná. Acta Scientiarum: Human and Social
Science, Maringá, v.26, n.2, p.273-286. 2004.

BOTELHO, R.G.M. Planejamento ambiental em microbacia hidrográfica. In: GUERRA,
A.J.T.; SILVA, A.S.; BOTELHO, R.G.M. Erosão e conservação dos solos: conceitos, temas
e aplicações. Rio de Janeiro: Bertrand do Brasil, 1999.



158

BRASIL. Ministério do Meio ambiente. Conselho Nacional de Recursos Hídricos
(CNRH). Resolução nº 32/2003 - CNRH - Institui a Divisão Hidrográfica Nacional. Brasília,
2003.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Secretaria de Recursos Hídricos. Lei nº. 9.433
de 8 de janeiro de 1997: Política Nacional de Recursos Hídricos. Brasília: SRH/MMA,
1997. 35p.

BRASIL. Ministério da Agricultura. Programa Nacional de Microbacias Hidrográficas.
Manual operativo. Brasília, DF, 1987. 60p.

BUENO, F.S. Vocabulário tupi-guarani português. 5.ed. São Paulo: Brasilivros, 1987.
629p.

CALIJURI, M.C.; BUBEL, A.P.M. Conceituação de microbacias: In: LIMA, W.P.; ZAKIA,
M.J.B. As florestas plantadas e a água: implementando o conceito da microbacia
hidrográfica como unidade de planejamento. São Carlos: RIMA, 2006. 226p.

CECÍLIO, R. A.; REIS, E.F. Manejo de bacias hidrográficas: apostila didática. Alegre, ES:
Universidade Federal do Espírito Santo, Centro de Ciências Agrárias, 2006. 10p.

CHRISTOFOLETTI, A. Geomorfologia. 2.ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1980. 188p.

CHRISTOFOLETTI, A. Análise morfométrica das bacias hidrográficas do Planalto de
Poços de Caldas (MG). 375f. 1970. Tese (Livre Docência) – Universidade Estadual
Paulista, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Rio Claro, 1970.

COLLISCHONN, W.; DORNELLES, F. Hidrologia para engenharia e ciências ambientais.
Porto Alegre: ABRH, 2013. 336p.

CPRM. Serviço Geológico do Brasil. Projeto para avaliação dos recursos de águas
subterrâneas em Ibero América. Rio de Janeiro: CPRM, 2008. 35p.

DAEE. Aplicações práticas: determinação de vazões de projeto. In: DAEE. Guia prático
para projetos de pequenas obras hidráulicas. São Paulo, 2004. Cap. 3, p.54-64.

DE BIASE, M. A carta clinográfica: os métodos de representação e sua confecção.
Revista de Geografia, São Paulo, v.6, p.45-60, 1993.

ELETROBRAS - CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS. Sistema de Informação do Potencial
Hidrelétrico Brasileiro - SIPOT. Rio de Janeiro, 2003.

EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solos. Sistema brasileiro de classificação
de solos. Rio de Janeiro: Embrapa-SPI, 1999. 412p.

FAUSTINO, J. Planificación y gestion de manejo de cuencas. Turrialba: Catie, 1996.
90p.

FMENCNS. International Conference on Freshwater. The Federal Ministry for the
Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety. Bonn. 2001. 123p.

FOURNIER, F. Climat et erosion: la relation entre l’érosion de sol par l’eau et lês
récipitation atmosphériques. Paris. Presses Universitaires de France, 1960. 201p.



159

FRANÇA, G.V. Interpretação Fotográfica de Bacias e de Redes de Drenagem Aplicada
a Solos da Região de Piracicaba. Tese (Doutorado) - Escola Superior de Agronomia
Luiz de Queiroz – Universidade de São Paulo, Piracicaba, SP, 1968.

GARCEZ, L.N. Hidrologia. São Paulo: Edgard Blücher, 1967. 249p.

GAPLAN. Gabinete de Planejamento e Coordenação Geral. Atlas de Santa Catarina.
Rio de Janeiro: Aerofoto Cruzeiro, 1986. 173p.

GOLDENFUM, J.A. Simulação hidrossedimentológica em pequenas bacias rurais. 113f.
1991. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto
Alegre, 1991.

GUERRA, A.J.T.; CUNHA, S.B. Geomorfologia: uma atualização de bases e conceitos.
2.ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995. p.149-209.

HACK, J.T. Studies of longitudinal streams Profiles in V irginia and Maryland.
Washington: United States Government Printing Office, 1957. 59p. (USGS. Numbered
Series  Paper 294-B).

HORTON, R.E. Erosional development of streams and their drainage basins:
hydrophysical approach to quantitative morphology. Geological Society of American
Bulletin, v.56, n.3, p.275-370, 1945.

HOUAISS, A. Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa: versão 1.0. Rio de
Janeiro: Objetiva, 2006. CD-ROM.

IBGE. Resolução do Presidente - PR-007, de 04 de janeiro de 1989. Estabelece a
classificação e definição de tipos de localidades. Rio de Janeiro: IBGE, 1989. (Boletim
de Serviço n. 1757, 31 jan. 1989).

IBGE. Mapa Brasil - Bacias  Hidrográficas - 2000. Departamento de Cartografia (DECAR).
2000. CD-ROM

LEE, D.R.; SALLE, G.T. A method of measuring shape. Geographical Review, v.60, n.2,
p.555-565, 1970.

LEONARDO, H.C.L. Indicadores de qualidade de solo e água para avaliação do uso
sustentável da microbacia hidrográfica do rio Passo Cuê, região oeste do Estado do
Paraná. 2003. 121p. Dissertação (Mestrado em Recursos Florestais) – Escola Superior
de Agricultura Luis de Queiroz, Universidade de São Paulo, Piracicaba, SP, 2003.

LINSLEY, R.K.; FRANZINI, S.B. Engenharia e recursos hídricos. São Paulo: McGraw-Hill
do Brasil, 1978.

LINSLEY, R.K.; KHOLER, M.A.; PAULHUS, J.L.H. Hydrology for engineers. New York:
McGraw-Hill, 1982. 508p.

MANSIKKANIEMI, H. The sinuosity of rivers in northern Finland. Publicationes Instituti
Geographici Universitatis Turkuensis, v.52, p.16-32, 1970.

MELTON, M.A. The geomorphic and paleoclimatic significance of alluvial deposits in
southern Arizona. Journal of Geology, Chicago, v.73, n.1, p.1-38, 1965.



160

MELTON, M.A. An analysis of the among elements of climate, surface properties and
geomophology. Technical Report, v.11, p.23-41, 1957.

MENESES, P.R.; GALVÃO, W.S. Avaliação dos sistemas de classificação e codificação
das bacias hidrográficas brasileiras para fins de planejamento de redes hidrométricas.
In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 12., 2015, Goiânia, GO.
Anais…Goiânia, GO: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2005. p.2511-2518.

MILLER, V.C. A quantitative geomorphic study of drainage basins characteristic in the
Clinch Mountain area. Virginia, Tennessee: Dept. Geology, Columbia University. 1953.
(Technical report 3).

MOSCA, A.A.O. Caracterização hidrológica de duas microbacias visando a
identificação de indicadores hidrológicos para o monitoramento ambiental de
manejo de florestas plantadas. 2003. 96f. Dissertação (Mestrado em Recursos
Florestais) –Escola Superior de Agricultura Luis de Queiroz, Universidade de São
Paulo, Piracicaba, SP, 2003.

OLIVEIRA, A.H.; SILVA, M.A.; SILVA, M.L.N. et al. Caracterização ambiental e predição
dos teores de matéria orgânica do solo na Sub-Bacia do Salto, Extrema, MG. Semina:
Ciências Agrárias, Londrina, v.33, n.1, p.143-154, 2012.

OLIVEIRA, C. Dicionário cartográfico. Rio de Janeiro: IBGE, 1980. 447p.

PISSARA, T.C.; POLITANO, W; FERRAUDO, A.S. Avaliação de características
morfométricas na relação solo-superfície da Bacia Hidrográfica do Córrego Rico,
Jaboticabal (SP). Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, v.28, n.2, p.297-305,
2004.

PAIVA, J.B.; PAIVA, E.M.C.D.; VILLELA, S.M. Avaliação da descara de sedimento
afluente a captação da estação elevatório I do projeto de transposição de águas do
Rio São Francisco. RBE –Caderno de Recursos Hídricos, v.13, n.2, p.47-79. 1995.

PFAFSTETTER, O. Classificação de Bacias Hidrográficas – Metodologia de Codificação.
Rio de Janeiro, RJ: Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS), 1989.
p.19. Manuscrito não publicado.

POMPEU, C.T. Enciclopédia Saraiva do Direito. São Paulo: Ed. Saraiva, 1977.

PORTO. R.L.L. Escoamento superficial direto. In: TUCCI,C.E.M; PORTO. R.L.L.; BARROS,
M.T. Drenagem urbana. Porto Alegre: ABH. Ed. da UFRGS, 1995. p.107-165.

ROCHA, J.S.M. Manual de manejo integrado de bacias hidrográficas. Santa Maria:
UFSM, 1991. 181p.

ROSSI, M.; PFEIFER, R.M. Remoção de material erodido dos solos de pequenas bacias
hidrográficas no Parque Estadual da Serra do Mar em Cubatão (SP). Bragantia,
Campinas, v. 58, n.1, p.141-156, 1999.

SANTA CATARINA. Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente. Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos para o Estado de Santa



161

Catarina: Regionalização de vazões das bacias hidrográficas estaduais do Estado de
Santa Catarina, 2006.

SANTA CATARINA. Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente. Bacias hidrográficas de Santa Catarina: diagnóstico geral. Florianópolis,
1997. 169p.

SANTA CATARINA. Lei n° 10.949. Diário oficial do Estado de Santa Catarina. Publicado
em 09. Nov. 1998.

SANTANA, D.P. Manejo integrado de Bacias Hidrográficas. Sete Lagoas: Embrapa Milho
e Sorgo, 2003. 63p. (Embrapa Milho e Sorgo .Documentos, 30).

SCHEIDEGGER, A.E. Theoretical Geomorphology. 2.ed. New York: Springer-Verlag,
1970.

SCHUMM, S.A.  The evolution of drainage systems and slopes in Badlands at Perth
Amboy. Geological Society America Bulletin, v.67, p.597-646, 1956.

SEAB/PR. Manual operativo do Fundo de Manejo e Conservação do Solo. Curitiba.
1992.

SHREVE, R.L. Statistical law of stream numbers. Journal of Geology, v.74, n.1, p.17-37,
1966.

SHREVE, R.L. Infinite topologically random channel networks. Journal of Geology,
v.75, 178-186, 1967.

SILVA, P. A. Classificação e codificação de bacias hidrográficas brasileiras segundo o
método Pfafstetter, com uso de geoprocessamento. Encontro de Las Aguas, 2, 1999,
Montevideo. Proceedings... Montevideo, Uruguay, 1999.

STRAHLER, A.N. Hypsometric (area altitude) analysis of erosional topography.
Geology Society American Bulletin, v.63, n.10, p.1117-1142, 1952.

STRAHLER, A.N. Quantitative analysis of watershed geomorphology. Transactions of
the American Geophysical Union, v.38, n.6, p.913-920, 1957.

STRAHLER, A N.  Quantitative geomorphology of drainage basins and channel net-
works. In: CHOW. V.T. Handbook of applied hydrology. New York: McGraw-Hill Book
Company, 1964.

TUCCI, C.E.M. Hidrologia: ciência e aplicação. 2.ed. Porto Alegre: ABRH; Editora da
UFRGS, 1997.

UNITED NATIONS. Report of the United Nations Water Conference, 1977, Mar Del
Plata. New York: United Nations, 1977.

UNITED NATIONS. International Conference of Water and the Environment,
Development Issues for 21 Century, Dublin, Ireland. Geneva: Word Meteorological
Organization,1992a.



162

UNITED NATIONS COMMISSION ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 6 Session, 1992.
Strategic Approaches for Freshwater Management. New York: Unites Nations, 1998.

UNITED NATIONS Agenda 21. United Nations Conference on Environment and a
Development. Rio de Janeiro, 1992b.

VANOTE, R.L. The river continuum concept. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic
Science, v.37, n.1, p.130-137. 1980.

VILLELA, S.M.; MATTOS, A. Hidrologia aplicada. São Paulo: McGraw-Hil do Brasil, 1975.
245p.

WILKEN, P.S. Engenharia de drenagem superficial. São Paulo: Cetesb, 1978. 477p.

WILSON, E.M. Engineering hydrology. London: MacMillan, 1990. 349p.




