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RESUMO 

 

Os ambientes urbanos vem crescendo e sendo alterados com muita rapidez, e nem sempre a 

interação com o meio ambiente é respeitada. Os Sistemas de Informações Geográficas (SIG’s) 

são ótimas ferramentas para gestão dessas interrelações, possibilita através de análises 

conhecer especificidades e características de dinâmica do local. O estudo objetivou realizar a 

delimitação e caracterização morfométrica das microbacias urbanas de Ji-Paraná-RO, e com 

estes dados criar um Banco de Dados Geográficos (BDG) do município. A utilização do SIG 

como ferramenta de planejamento e gestão, através do tratamento de imagens de satélite para 

obter dados de locais onde se deseja trabalhar tem ganhado muito espaço devido a facilidade 

com que se pode ter acesso aos componentes que o integram. Porém as informações geradas 

por estes SIG’s possuem falhas, e nem sempre os resultados são condizentes a realidade, 

diante disto para melhor acurácia dos dados obtidos foi feito a validação a campo do shape 

hidrográfico gerado na etapa de delimitação. Na delimitação foram encontradas quinze 

microbacias, e posteriormente foram realizadas as medidas dos parâmetros morfométricos 

(Densidade de Drenagem, Coeficiente de Compacidade, Fator de Forma, Índice de 

Sinuosidade e Tempo de Concentração). Através da imagem utilizada foi gerada a rede 

hidrográfica do município. Os resultados encontrados para Dd mostrou microbacias com alta 

densidade de drenagem, variando de 2,03 a 2,78 Km/Km². Quatro microbacias obtiveram 

índice Kc menor que 1,4, apresentando formato transitório entre circular e alongado, todas 

outras ficaram com valores acima de 1,4, quanto maior este índice, menor a susceptibilidade a 

inundações. Então os parâmetros morfométricos quando analisados isoladamente não 

condizem à realidade do local, porém no município de Ji-Paraná quando combinado a 

ocupação urbana nas microbacias, os resultados veem de encontro aos eventos de inundação 

que ocorrem no município anualmente, outras microbacias com características morfométricas 

semelhantes a essas, porém menos urbanizadas não sofrem grandes problemas com 

inundações, apesar de alguns parâmetros morfométricos indicarem tal tendência. A validação 

mostrou que o uso de imagens de radar do SRTM com resolução espacial de 30 metros são 

satisfatórios para a área urbana de Ji-Paraná, pois dos pontos visitados em apenas 3% não foi 

possível identificar cursos d’água, porém nem sempre o curso d’água passava na mesma 

posição na qual mostrava a rede hidrográfica obtida na delimitação, houve uma variação de 18 

a 48 metros da posição original. Na sequência foi criado o BDG no formato geodatabase 

(.gdb) que abrange os dados delimitação e caracterização morfométrica gerados na pesquisa.   

Palavras-chave: Impermeabilização do Solo. Inundação. Ocupação Urbana. Validação de 

shape. Banco de Dados Geográficos. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays, the urban ambients grow up and change fastly. The harmonic relation between 

man-environment have not beeing respected. Presently, the GIS are great tools to 

management this interrelationships. Through analysis, it able to know specifities and 

characteristics of local dynamic. The study aimed realize delimitation and morphometric 

characterization of Ji-Paraná urban micro watershed, and creat with this data a GDB of city in 

ArqGIS. The use of GIS as a planning and management tool, through the treatment of satellite 

images to obtain data of places where it is desired to work has gained a lot of space due to the 

facility which it is possible to have access to the components that integrate it.However, the 

informations generated by this GIS has failures, and the results do not represent the reality, 

thereby for better data accuracy obtained was made field validation of hydrographic shape 

generated in delimitation stage. In delimitation was found fifteen micro watershed, and 

posteriorly was realized the measures of morphometric parameters. (Drainage Density, 

Compacity Coefficient, Shape Factor, Sinuosity Index and Concentration Time). Trough of 

utilized image was generated the hydrografic netword of city. The results found for DD 

showed micro watershed with high drainage density, varying between 2,03 a 2,78 Km/Km². 

Four micro watershed obtained index Kc less than 1,4 presenting transitional format between 

circular and elongated, and all other with values above 1,4. The index represent inverse 

proportionality with inundations. Thus, the morphometric parameters when analized singly, 

they are not condizent the local reality. However, at Ji-Paraná when combined with urban 

occupation of micro watershed, the results are aligned inundation events occurred annually. 

Micro watershed with morphometric characteristics similar but less urbanized do not suffer 

relevant problems with inundation, although some morphometric parameters indicate this 

tendency. The validation showed that use of SRTM radar images with spacial resolution of 

the 30 meters are satisfactory for the urban area of Ji-Paraná, because only 3% visited points 

could not be identified water courses. This courses not always passed in same position that 

hydrographic network shows, there was a variation between 18-48 meters of original position. 

In sequence was created a GDB in format geodabatase(.gdb) that covers the delimitation data 

and morphometric characterization generations in research.  

Keywords: Impermeabilitation of soil, inundation, urban occupation, validation, shape, 

Geographic database. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O processo de urbanização em áreas que antes eram áreas florestadas altera toda a 

dinâmica de comportamento de escoamento das águas das chuvas no local, uma vez que 

ocasiona a transformação da cobertura natural do solo. A ocupação do território inicia-se pela 

retirada da vegetação, e resulta na modificação das características físicas naturais da região, 

causadas pelo parcelamento do solo, construção de edificações, impermeabilização de 

superfícies, ocupação em áreas de preservação, e causa consequentemente a degradação das 

condições sociais, ambientais e econômicas deste novo meio urbano que se inicia (GAROTTI, 

2008).  

 Vieira e Cunha (2001), apud Veiga et al., (2010) afirmam que “o crescimento de áreas 

urbanizadas influência diretamente no aumento do escoamento superficial pela 

impermeabilização do solo”. Dessa forma, existe uma razão proporcional no que tange ao 

aumento da densidade populacional em relação ao aumento na carga de poluente gerada pelas 

atividades humanas.  

Através da topografia pode-se definir os limites das microbacias hidrográficas, toda 

água que escoar nessa área será direcionada ao curso d’água principal, que também é ligado a 

tributários menores, e toda água ali escoada terá saída no exutório da bacia. Para a delimitação 

de microbacias hidrográficas são utilizados informações de relevo, que são representadas na 

imagem por uma estrutura numérica de dados, que faz referência à altitude e superfície do 

terreno, chamada de Modelo Numérico de Terreno (MNT), este é obtido através da 

interpolação das curvas de nível que foram retiradas da imagem de sensores remotos 

(SOBRINHO et al., 2010). 

Além de conhecer os limites de uma bacia hidrográfica para o melhor entendimento da 

dinâmica da mesma também é muito importante a obtenção de dados referentes a 

caracterização desse local.  Um método bastante utilizado para a mensuração do risco de 

susceptibilidade de degradação ambiental é a caracterização morfométrica. PISSARRA et al., 

(2004) afirma que: as características morfométricas do padrão de drenagem e do relevo 
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refletem algumas propriedades do terreno, como infiltração e deflúvio das águas das chuvas, e 

expressam estreita correlação com a formação superficial dos elementos que compõem a 

superfície terrestre. 

Nos dias de hoje devida a rápida alteração nos territórios urbanos, faz-se necessário a 

síntese e cruzamento de dados existentes para que o município possa ter respostas rápidas e 

eficientes as questões pertinentes, Santos et al. (2010) afirma que os Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG), pelas características que possuem, são hoje determinantes para um melhor 

conhecimento de fenômenos espaciais que se verificam nas mais diversas esferas. Ji-Paraná 

está inserido na realidade de diversos municípios brasileiros onde a ocupação se deu pelo 

incentivo do governo através de projetos de colonização, o que gerou uma ocupação urbana 

desordenada, sem levar em conta os fatores ambientais (SANTOS et al., 2011). 

A estrutura urbana, conhecida como “espinha dorsal”, comanda toda a malha de centros 

urbanos no estado de Rondônia que partiu de dos núcleos tradicionais como Porto Velho e 

Guajará Mirim, oriundos da Madeira-Mamoré. E depois surgiram os núcleos pioneiros ao 

longo da BR 364, devido aos antigos postos telegráficos e também por conta dos projetos de 

colonização. Depois, as cidades que surgem nas novas áreas de assentamento ao longo dos 

eixos secundários da expansão colonizatória (NASCIMENTO, 2010). 

É muito comum no município o início de obras e projetos sem muita preocupação com 

os cursos d’água, e dinâmica da microbacia que será localizado o empreendimento, fato que 

vem a ocasionar grandes problemas ambientais posteriormente, desta forma compreender essa 

dinâmica de comportamento é fundamental para a preservação do meio ambiente, e também 

para a melhor interação do homem com o meio. 

Desta forma o presente estudo buscou gerar informações acerca das características 

morfométricas das microbacias urbanas de Ji-Paraná e disponibilizá-las em um Banco de 

Dados Geográfico (BDG) através do uso do Sistema de Informações Geográficas (SIG), para 

que possam auxiliar na gestão das microbacias urbanas do município, tendo em vista que 

muitas vezes as informações existem, porém não são de fácil acesso para o público em geral.  

Como objetivos específicos, buscou-se: 

i) Delimitar as microbacias urbanas do município de Ji-Paraná-RO; 

ii) Caracterizar as microbacias delimitadas; 

iii) Validar o shape hidrográfico gerado; 

iv) Criar um Banco de Dados das microbacias urbanas do município. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 IMPORTÂNCIA DOS RECURSOS HíDRICOS 

 

 A água é um bem essencial para a vida no planeta, sendo relevante que o ser humano 

cuide com a devida atenção deste recurso natural, pois, seu ciclo tem sustentado durante 

muitos anos e até os dias atuais a biodiversidade e mantém em constante funcionamento os 

diversos ciclos dos ecossistemas, comunidades e populações, de modo integrado aos 

componentes do ciclo hidrológico sendo eles: águas superficiais, subterrâneas e atmosféricas.   

Segundo Tundisi (2014) antes da existência humana no planeta Terra a utilização da 

água era unicamente para manter o funcionamento dos ecossistemas. A partir do surgimento 

do homem se diversificaram a utilização dos usos múltiplos da água. Devido ao aumento 

populacional, ao uso exacerbado dos recursos naturais, descarte incorreto de efluentes, as 

inadequadas práticas agrícolas e a grande produção de lixo colaboraram sobremaneira para a 

contaminação do solo e água superficial e subterrânea.  

A água tem as suas diversas finalidades em todo o mundo, dentre os quais enfatizam-se 

o abastecimento de água, a geração de energia, a navegação, irrigação, a aquicultura e a 

harmonia paisagística (SPERLING, 1993).  

O Plano Nacional Recursos Hídricos (2011), importante instrumento previsto na Lei n. 

9.433 de 1997, surge então como uma ferramenta de extrema relevância para a gestão destes 

recursos hídricos e bacia hidrográfica, influenciando nas políticas setoriais visando sempre 

uma gestão descentralizada e participativa, aliando-se a política nacional e as políticas 

estaduais de cada região, buscando um uso sustentável do recurso natural.  

Evidencia-se cada vez mais a necessidade de um desenvolvimento urbano que vise o 

uso adequado dos recursos hídricos, principalmente devido agravamento das ocupações 

indevidas que geram assim, efeitos negativos da ação antrópica ao ambiente (KAUFFMANN, 

2013). 

Deste modo, é de fundamental importância que haja essa conservação e preservação dos 

recursos hídricos por meio de ações relevantes e de cunho ambiental buscando a manutenção 

da quantidade e qualidade da água nas diversas regiões para as gerações atuais e futuras 

(RODEN, 2016). 
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1.2. MUDANÇAS NO USO DO SOLO E IMPACTOS SOBRE OS RECURSOS 

HÍDRICOS 

 

O desenvolvimento urbano e as mudanças no uso do solo são processos geográficos. E 

atualmente mais da metade dos 7 bilhões de habitantes do planeta estão inseridos em áreas 

urbanas e regiões metropolitanas. Segundo Tucci (2010), em 2050 aproximadamente 70% de 

toda essa população humana estará distribuída nessas áreas.  

Segundo Tundisi (2014) os principais riscos causados pelo problema de 

desenvolvimento urbano sem controle são:  

i) Saúde da população: como a falta de tratamento de efluente e serviços de 

coleta e a disposição de resíduos sólidos. O que provoca contaminação dos corpos hídricos e 

consequentemente doenças ou epidemias como: diarreia, leptospirose, hepatite, entre outras; 

ii) Inundações: aumento da frequência de cheias, vulnerabilidade social e econômica da 

população; iii) Deterioração do meio ambiente: diminuição da capacidade de recuperação de 

ambientes com altas cargas poluidoras e áreas degradadas por erosão; 

iv) Redução da água segura: a necessidade água potável leva a população a buscar alternativas 

que são sempre muito mais caras, não possibilitando água saudável a todos.  

 Pode-se verificar na Figura 1 as inter-relações e consequências que afetam tanto 

ecossistemas quanto seus componentes, assim como a economia, a saúde, a disponibilidade 

hídrica e as perda de serviços ecossistêmicos (Martinelli et al 2010). Tendo esses processos 

impactos com efeitos diretos e indiretos.  
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Figura 1 - Principais aspectos (em verde) e impactos (em vermelho) decorrentes das atividades 

humanas nos recursos hídricos do Brasil. 

Fonte: Adaptado de Tundisi (2014). 

 

Este conjunto de impactos está distribuído em todas as bacias hidrográficas 

do Brasil, sendo elas de maior ou menor intensidade, dependendo do adensamento 

urbano, do volume das atividades industriais e agrícolas. 

 

1.2.1 Impactos sobre os recursos hídricos na bacia Amazônica  

Desde que o processo de urbanização em massa começou na Amazônia, através de 

ações de ocupação e expansão de terra iniciadas pelo estado, iniciou-se também vários 

problemas ambientais, e através deste também sociais, áreas que antes eram florestas com alto 

índice de rios e espécies, passou a dividir espaço então com pequenos povoados e atividades 

que as mantinham, fatos esses que deram início a processos de degradação como 

impermeabilização do solo, retirada de áreas de APP, erosões, entre outros, que desde então 

tem só agravado. 

 A Amazônia se urbanizou e se industrializou, embora tenha trazido consigo sérios 

problemas sociais e ambientais, as formas espaciais que foram surgindo na Amazônia, foram 

reflexo de processos sociais necessários ao desenvolvimento de outras regiões brasileiras 

(NASCIMENTO, 2010).   

 

1.3. FERRAMENTAS PARA MONITORAMENTO E GESTAO DOS RECURSOS 

HÍDRICOS 

 

 A Lei n° 9433/97 tem como objetivo assegurar o uso sustentável da água, através de 

normas e regras para que todos possam ter água em quantidade e qualidade suficiente, tendo 

em vista que a água é um bem comum a todos, porém a lei objetiva uma correta distribuição 

desse bem comum. 

 O regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos tem como objetivos 

assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos 

direitos de acesso à água (Lei n° 9433/97). 

 A utilização do SIG como ferramenta de planejamento e gestão, através do tratamento 

de imagens de satélite para obter dados de locais onde se deseja trabalhar tem ganhado muito 

espaço devido a facilidade com que se pode ter acesso aos componentes que o integram, 
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imagens e programas são de fácil acesso na internet, e também por abranger diferentes áreas 

de pesquisa.  

 As principais formas de utilização de um SIG estão no campo do gerenciamento de 

serviços, nos estudos científicos, na integração de áreas de conhecimento, na formação e 

tomada de decisões, caso da gestão compartilhada de Bacias Hidrográficas e grandes 

empreendimentos (FERREIRA, 2009).  

   

1.3.1 Delimitação De Microbacias Hidrográficas 

Para Tucci (1997) bacia hidrográfica define-se como uma área de captação natural da 

água precipitada que irá direcionar o escoamento para um ponto de saída. Este compreendido 

por uma rede de drenagem formada por cursos de água que seguem até resultar em um leito 

único no seu exutório. Barella (2001), ainda fala que não somente as água superficiais 

contribuem no volume de água que chegam até o canal principal, mas também a parte que 

infiltra no solo durante o escoamento, estas contribuem diretamente na formação de nascentes 

e do volume do lençol freático.  

 Microbacia segundo Faustino (1996), é definida como toda área com drenagem direta 

ao curso principal de uma sub-bacia, e assim várias microbacias formam uma sub-bacia. As 

mesmas possuem a área inferior a 100 km². 

 A grande maioria dos municípios brasileiros teve sua expansão sem uma adequada 

gestão de planejamento, o que vem acarretando nos dias de hoje vários problemas ambientais 

nas áreas urbanas destes locais. As microbacias hidrográficas servem como unidades de 

gestão e planejamento, e através delas é possível observar fatores que ditam a dinâmica 

daquela área.  

 Segundo Lana et al., (2001) as microbacias hidrográficas, como um sistema 

individualizado, podem ser consideradas como fontes de dados relevantes para a obtenção de 

informações sobre a evolução do modelo da superfície da Terra, o que vem ao encontro do 

estabelecido pela Lei n° 9.433/97, que estabelece as bacias hidrográficas como unidades 

territoriais para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos.   

 

1.3.2 Caracterização Morfométrica 

Visando a obtenção de dados quantitativos para comparar áreas homogêneas dentro de 

uma bacia hidrográfica, utiliza-se o método da análise morfométrica, que incide na 

caracterização de parâmetros morfológicos, tais como: densidade hidrográfica, densidade de 

drenagem, índice de sinuosidade, entre outros. Tais parâmetros revelam os indicadores físicos 



20 
 

da bacia, caracterizando suas homogeneidades, de forma que a caracterizaçãomorfométrica de 

uma bacia hidrográfica é um dos primeiros e mais comuns procedimentos executados em 

análises hidrológicas ou ambientais, e tem como objetivo elucidar as várias questões 

relacionadas com o entendimento da dinâmica ambiental local e regional (TEODORO, 2007). 

 O crescimento urbano desordenado em áreas próximas à corpos d’água acarretam 

diversas alterações de cunho qualitativo e quantitativo sobre os recursos hídricos, porém as 

obras de infraestrutura urbana também podem alterar a forma dos cursos d’água por conta da 

canalização de rios, obras de aterramento, drenagens inadequadas, pontes etc. Estas 

intervenções diretas ou indiretas podem servir de ponto de partida para outros problemas de 

ordem ambiental (TUCCI, 2008; TONELLO et al., 2008). 

 

1.3.3 Classificação De Áreas 

Através da extração de informações das imagens é possível criar padrões e áreas 

homogêneas para que a partir desse seja feito a classificação de áreas.  

 Para a classificação por região é levado em consideração a informação espectral do 

pixel central e também dos pixels ao entorno, sendo assim para todos e reconhecendo assim 

áreas homogêneas que se baseia nas características espaciais e espectrais da imagem. 

 O Bhattacharya é um classificador por região e utiliza o método supervisionado.  

Nesse modelo de classificação é usado a distância de Bhattacharya para medir a 

separabilidade estatística entre cada par de classe espectral, a mesma é calculada com base na 

distância média entre as distribuições de probabilidade de classes espectrais (LEÃO et al., 

2007). Para a classificação nesse modelo Oliveira e Mataveli (2013), diz que o classificador 

de Bhattacharya requer a seleção de áreas de treinamento, podendo utilizar as regiões obtidas 

pela segmentação ou polígonos representativos das regiões a serem classificadas. 

 

1.3.4 Validação Dos Cursos D’água  

O uso dos SIG’s tem facilitado muito as pesquisas, pois são ferramentas acessíveis, e 

que tem aplicações amplas no decorrer dos trabalhos, porém nem sempre os resultados são 

fielmente condizentes com a configuração original do local, devido a particularidade de cada 

área onde se está trabalhando, os SIG’s possuem ainda muitas ferramentas de correção, 

mesmo assim não se deve deixar de confrontar os dados encontrados com a realidade. Sá et, al 

(2010) diz que as atividades de planejamento ambiental começam na necessidade de 
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diagnóstico do campo, parte para o laboratório e retorna ao campo para uma avaliação 

sistêmica e holística. 

Os dados SRTM tem sido usado com grande eficácia em várias pesquisas (LANA et 

al., 2001; SOBRINHO et al., 2010; DIAS, 2011; SALES et al., 2013). Porém Farloni et al. 

(2005) salienta que a precisão dos dados do SRTM depende muito da topografia do local, em 

locais onde a topografia é mais acidentada a ocorrência de erros nos dados é mais frequente, 

podendo vir delimitar cursos d’água onde na realidade não existem os mesmos. 

 

1.3.5 Banco De Dados Geográficos 

Para Valeriano et al. (2006) a utilização de MDEs em ambiente SIG para abordagens 

topográficas consiste numa ferramenta poderosa, uma vez que vários dos processos utilizados 

ocorrem de maneira automática gerando dados de qualidade e com vantagens operacionais 

como rapidez, diminuição das subjetividades geradas por intervenções humanas, fácil 

repetição dos processos, e integração a vários bancos de dados.  

Lunetta et al. (1991) mostra que o uso de SIGs e produtos provenientes de 

sensoriamento remoto são atrativos devidos suas diversas vantagens, porém deve-se ter 

cuidado no processamento, pois um determinado produto utilizado pode conter algum erro 

pode ser transferido para dados subsequentes e se apresentarem no produto final. Logo 

observa-se a importância das visitas à campo para confirmação dos resultados obtidos em 

ambiente SIG. 

A ferramenta tecnológica que mais cresce na gestão ambiental está ligada ao 

geoprocessamento, com a utilização do Sistema de Informação Geográfica (SIG) e manejo de 

imagens de satélite (SÁ et al., 2010).  

Assim percebe-se que sistematizar as informações relacionadas aos recursos hídricos 

do município é muito importante para auxiliar na gestão ambiental do mesmo, porém é 

necessário que os dados gerados não se resumam em aproximações teóricas, pois como citado 

acima, o geoprocessamento é uma ferramenta sensível a erros como qualquer outra que deve 

complementar a parte física de um estudo. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

A área em estudo engloba o perímetro urbano da cidade de Ji-Paraná (Figura 2) que se 

localiza na porção centro-leste do Estado de Rondônia, na região Norte do Brasil, na 

Amazônia Ocidental. Ji-Paraná encontra-se entre os quadrantes 10°56’00’’ e 10° 48’00’’ de 

latitude sul e 61°52’00’’ e 62°02’30’’ de longitude oeste.  

 

 

Figura 2 – Cidade de Ji-Paraná, Rondônia, 2013. 

 

2.2 DELIMITAÇÃO DE MICROBACIAS URBANAS 

 

Para a metodologia de definição das microbacias urbanas fez-se inicialmente o uso do 

software ArcGIS 9.3, no item “Hydrology”. E foram utilizados imagens de radar MDE do 

SRTM disponibilizados pelo acervo virtual da United States Geological Survey (USGS), com 

resolução espacial de 30 metros. Na Figura 3 é possível observar as etapas de delimitação. 
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Figura 3 – Etapas de delimitação de microbacias. 

 

Foram delimitadas 15 (quinze) microbacias hidrográficas urbanas situadas integral ou 

parcialmente na área urbana da cidade de Ji-Paraná (Figura 8). O nomeio das microbacias foi 

realizado pelo nome do canal principal, sendo essas informações obtidas por meio da Lei 

municipal n. 1179/02, Lei municipal 1976/09 e por arquivos de hidrografia da ANA.   

A extração da rede de drenagem também foi realizada no software ArcGIS 9.3, 

Ferramentas de Análise Espacial (Spatial Analyst Tools), por meio dos dados SRTM, com 

valores de expressão mínimos menores que 100.  

Para a caracterização morfométrica das microbacias hidrográficas, os valores para 

cálculos dos índices fisiográficos foram obtidos por meio dos arquivos vetoriais extraídos dos 

dados MDE, pelas ferramentas de mensuração de comprimento e área do software ArcGIS 

9.3. Posteriormente, foram aplicadas as formulações matemáticas descritas nas Equações 1 a 

5. 

 

2.3 ÍNDICES MORFOMÉTRICOS 

 

 Os índices morfométricos permitem a caracterização de bacias hidrográficas, e são de 

grande importância para o diagnóstico de comportamento hidrológico desta bacia, tendo em 

vista que existe relação entre os valores destes índices e o regime hidrológico. Rodrigues 

Dados SRTM

Imagem Resolução 
Espacial 30 Mts

Direção de Fluxo

(Flow Direction)

Fluxo Acumulado

(Flow Accumulation)

Delimitação por Exultório
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(2003) salienta que os resultados norteiam o manejo e a implementação de medidas 

mitigadoras para a conservação dos recursos naturais. 

 Para a definição dos índices morfométricos antes é necessário a mensuração de 

informações do local a ser analisado como: área, comprimento axial, perímetro, cota máxima, 

cota mínima, largura média, comprimento vetorial, declividade equivalente, todos obtidos 

através do software ArqGis 9.3.  

Densidade de drenagem (Dd): Densidade de drenagem é a relação entre o 

comprimento dos cursos d’água (∑Li) da bacia e a sua área (A) – Figura 4. Para calcular o 

comprimento devem ser medidos tanto os rios perenes como os temporários, definida por 

Horton (1945), de acordo com a Equação 1.  

𝐷𝑑 =
∑Li

A
                                                                                                          Eq. 1 

Sendo Dd expresso em (km/km2), Li em (km) e A em (km2). 

 
  Figura 4 – Valores em Km/Km², de densidade de drenagem. 

 

Coeficiente de compacidade(Kc): O Coeficiente de compacidade é definido pela 

relação entre o perímetro da bacia (P) e o comprimento da circunferência de um círculo de 

igual área (A) da bacia e raio (r), conforme Equação 2.  

𝐾𝑐 =
𝑃

2𝜋𝑟
                                                                                                          Eq. 2 

Em que P e r são expressos em (km) e o coeficiente de compacidade sendo 

adimensional. 

De acordo com Júnior (2012) “quanto mais próximo de 1, mais compacta ou circular 

será a bacia, portanto com maior tendência de enchentes”, conforme pode ser observado na 

Figura 5. 
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Figura 5 – Vazão pelo tempo em Bacias Hidrográficas. 

Fonte: Adaptado da aula do Professor Éderson Dias. 

 

Fator de Forma: É a razão da largura média da bacia (B) e o comprimento axial (L) de tal, 

mensurado ao longo do canal principal (Figura 6 e Equação 3). 

𝐾𝑓 =
𝐵

𝐿
                                                                                                            Eq. 3 

Ambos em (km) e o fator de forma sendo adimensional. 

Sua relevância se dá pela influência que exerce no tempo de transformação da chuva 

em escoamento e sua constatação na seção de controle. 

 
Figura 6 – Valores de fator de forma de uma Bacia Hidrográfica. 

Fonte: Adaptado da aula do Professor Evaristo Atencio. 

 

Índice de Sinuosidade: Dado parâmetro está relacionado com a razão entre o 

comprimento do rio (Lrio) pelo comprimento vetorial (Lvetorial), conforme Equação 4. 

𝑆𝑖 =
𝐿𝑟𝑖𝑜

𝐿𝑣𝑒𝑡
                                                                                                          Eq. 4 

Sendo o comprimento do rio e vetorial com dimensão em (km) e o índice de 

sinuosidade adimensional (Figura 7). 

O Índice de sinuosidade próximo a 1 indicam que os canais tendem a serem retilíneos, 

já os valores superiores a 2,0, indicam que os canais tendem a ser tortuosos e os valores 

intermediários indicam formas transicionais, regulares e irregulares (TEODORO, 2007). 
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Figura 7 – Representação de rio meandrante. 

 

Tempo de concentração (Tc): É a relação entre o comprimento do curso d’água, em 

km, e a declividade equivalente (Ieq) expressa em m/m. Dado tempo de concentração será 

calculado de acordo com a proposição de Villela e Mattos (1975), Equação 5. 

𝑇𝑐 = 5,3 (
𝐿2

𝐼𝑒𝑞
)

1

3
                                                                                               Eq. 5 

Em que o Tc será dado em minutos. 

O tempo de concentração (tc) é o tempo de percurso da água precipitada desde o ponto 

cinematicamente mais afastado da bacia hidrográfica até a secção de referência (LIMA, 

2007). 

 

2.4 CLASSIFICAÇÃO DE MICROBACIAS 

 

Foi realizada a classificação das microbacias urbanas para que a visualização do uso e 

ocupação no local fosse melhor destacada, através do software Spring 5.2. As imagens foram 

obtidas do satélite LANDSAT 8, cenas (231 067) e (231 068) do ano de 2014. Foram 

utilizadas as bandas 4, 5 e 6, depois se realizou a classificação pelo método supervisionado 

Bhattacharya. As classes foram divididas em quatro, sendo elas: Água, Área Urbana, 

Vegetação 1, e Vegetação 2.  

Sendo que área urbana é considerada toda parte onde o solo tem pequeno índice de 

permeabilidade, devido ao asfalto, calçadas, casas, é toda parte onde a população habita de 

fato. A vegetação 1 é considerada a vegetação mais densa, com vegetação de porte maior. E 

vegetação 2 é considerada toda área que a vegetação já foi retirada mas ainda permanece 

espécies de pequeno porte como pasto, agricultura, quintais dos terrenos, áreas sem cobertura 

florestal, mas que também não são totalmente impermeabilizadas, ou seja áreas que tem maior 

índice de permeabilidade. 
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2.5 VALIDAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM 

 

O uso do SIG permite ao pesquisador ter uma visão geral de áreas difíceis de serem 

mapeadas, seja pelo acesso, tamanho, logística, entre outros. Diminui o custo do mapeamento 

através de imagens de satélites, além de possibilitar simulações e ensaios. Porém deve-se ter o 

cuidado da acurácia dos dados gerados, pois nem sempre eles são absolutos. Ribeiro (2012) 

diz que, o procedimento de análise da qualidade posicional cartográfica baseia-se na análise 

das discrepâncias entre as coordenadas dos pontos retirados da carta e as coordenadas dos 

pontos semelhantes obtidos a partir de observações realizadas em campo, consideradas como 

as de referência.  

Visando a melhor qualidade dos dados que vão alimentar o Banco de Dados 

Geográfico posteriormente, essa etapa foi de fundamental importância para a pesquisa, 

possibilitando melhor precisão nos resultados.  

A validação da rede de drenagem gerada a partir do MDE foi feita através de visitas a 

campo nas microbacias estudadas.  

Para encontrar os cursos d’água, os dados dos cursos d’água obtidos através da 

delimitação das microbacias foram carregados no software Google Earth, e com o uso de um 

computador portátil buscava-se encontrar os cursos indicados pela rede de drenagem. A 

utilização desse programa foi imprescindível para a validação, pois ele permite a visualização 

do arruamento da cidade facilitando a busca pelos cursos d’água.  

Ao encontrar um corpo hídrico, o local era observado para tentar entender a dinâmica 

do fluxo do mesmo, e também feito um diagnóstico visual das condições do entorno, como 

uso do solo preponderante, quantidade de água no córrego, obras que poderiam alterar seu 

curso etc. E então eram obtidas as coordenadas geográficas do local, utilizando um aparelho 

de GPS (Global Positioning System) tentando sempre estar o mais próximo do curso d’água. 

Cursos d’água em áreas de pecuária particulares, áreas alagadas, e cursos d’água 

protegidos por mata fechada, nestes locais a validação foi feita através da imagem do Google 

Earth, que datam o ano de 2013 para a região, a visualização pode ser bem clara quanto a 

existência dos cursos d’água delimitados pelo programa. 
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2.6 BANCO DE DADOS GEOGRÁFICO (BDG) 

 

O BDG foi gerado em ambiente SIG, através da ferramenta “Join” do ArcGIS, e uniu 

as informações não espaciais (Análises Morfométricas), com as informações espaciais assim, 

todas as informações morfométricas tabuladas em uma planilha do software Microsoft Excel 

foram associadas aos vetores das bacias correspondentes no shapefile. Os dados de análises 

morfométricas e fisiográficas inseridos no BDG foram adquiridos do banco de dados em 

Excel. A Tabela 1 descreve as informações presentes no SIG. 

 

Tabela 1: Dados que compõe o Banco de Dados Geográfico (BDG) das microbacias urbanas de Ji-

Paraná.  

Informações presentes no BDG 

    

Dados espaciais  Índices Fisiográficos  

Hidrografia Urbana Área (Km²) 

Trecho do Rio Ji-Paraná Perímetro (Km) 

Trecho do Rio Urupá Comprimento dos Cursos d'água (Km) 

Limite do perímetro urbano (IBGE) Comprimento Axial (Km) 

Microbacias urbanas Largura Média (Km) 

Índices Morfométricos Comprimento Vetorial (Km) 

Densidade de Drenagens (Km/Km²) Cota Máxima (m) 

Coeficiente de Circularidade Cota Mínima (m) 

Coeficiente de Compacidade Diferença de Cotas (m) 

Fator de Forma Comprimento do Curso Principal (Km) 

Tempo de concentração Declividade equivalente (m/m) 

Índice de Sinuosidade   

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 DELIMITAÇÃO DAS MICROBACIAS  

 

Com a delimitação das microbacias na área urbana de Ji-Paraná foram identificadas 

quinze microbacias, dessas, sete microbacias estão inseridas totalmente no perímetro urbano 

de Ji-Paraná, sendo estas as bacias 3,4, 8,9,10,11 e 12. Destas, apenas a microbacia 4 

apresenta maior porte, com área superior a 5,5 Km². Dentre as demais, as bacias 1,6, e 15 são 
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as que possuem as maiores áreas, com valores de 56,77 Km², 17,04 Km², e 87,97 Km² 

respectivamente, e estão com a maior parte de sua área fora do perímetro urbano. 

 

 
Figura 8 – Delimitação das Microbacias Urbanas de Ji-Paraná, Rondônia, 2016. 

  

A delimitação de microbacias usando a imagem de Radar com resolução de 30 metros, 

apesar de ter maior detalhamento, não delimitou áreas próximas ao Rio Machado (Figura 9) 

que são áreas que fazem parte da bacia. A delimitação considerou tais áreas como sendo do 

canal principal do Rio Machado, e a não delimitação destas áreas consequentemente diminui 

o tamanho da área das microbacias, mas não altera significativamente os valores dos 

parâmetros morfométricos. Tais problemas também foram detectados por Esquerdo et al. 

(2010).  
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Figura 9 – Áreas não delimitadas das microbacias urbanas de Ji-Paraná. 

Em regiões planas, os resultados menos precisos, pois nessas áreas a variação altimétrica 

é muito pequena ou até nem existe, e assim impossibilita a detecção eficiente da direção do 

fluxo de água através deste tipo de algoritmo automático assim, as áreas de acúmulo hídrico 

não podem ser definidas. Apesar da delimitação apresentar algumas falhas nas regiões mais 

planas, a metodologia adotada é viável tendo em vista que apresenta um baixo custo e serve 

de grande apoio nas atividades de delimitação de bacias hidrográficas. 

 

3.2 ÍNDICES MORFOMÉTRICOS 

 

A Tabela 2 contém a síntese das informações de análises morfométricas que foram 

obtidas posteriormente a delimitação das microbacias urbanas. Os valores apresentados serão 

discutidos na sequência. 
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Tabela 2: Valores dos índices Morfométricos das Microbacias urbanas de Ji-Paraná. 

Características Morfométricas 

Informações das Bacias Bacia 1 Bacia 2 Bacia 3 Bacia 4 Bacia 5 Bacia 6 Bacia 7 Bacia 8 Bacia 9 
Bacia 

10 
Bacia 

11 
Bacia 

12 
Bacia 

13 
Bacia 

14 
Bacia 15 

Área(km²) 56,77 5,76 2,42 24,33 6,71 17,04 0,84 1,80 3,03 4,44 3,99 3,88 1,50 2,44 87,97 

Comprimento dos Cursos 
d'água(km) 

131,92 12,16 5,33 53,94 15,53 39,96 1,70 4,62 8,01 12,34 9,03 8,25 3,06 5,27 197,58 

Densidade de Drenagem 
(Dd) 

2,32 2,11 2,20 2,22 2,31 2,34 2,04 2,56 2,65 2,78 2,26 2,13 2,03 2,16 2,25 

Perímetro 46,96 11,80 7,20 29,53 12,75 22,56 4,62 6,47 10,15 10,87 10,74 10,66 6,31 9,06 57,60 

Cirunferência de um 
Circulo 

26,70 8,50 5,52 17,48 9,18 14,63 3,24 4,75 6,16 7,47 7,08 6,98 4,35 5,54 33,24 

Coeficiente de 
Compacidade (Kc) 

1,76 1,39 1,30 1,69 1,39 1,54 1,43 1,36 1,65 1,45 1,52 1,53 1,45 1,64 1,73 

Comprimento Axial 14,84 3,2 2,14 9,43 3,13 6,88 1,73 2,46 3,45 3,49 3,3 3,39 2,11 2,7 18 

Lagura Média 3,94 2,25 1,1 2,35 2,05 2,7 0,47 0,81 0,86 1,35 1,2 1,27 0,85 0,97 4,53 

Fator de Forma(Kf) 0,27 0,70 0,51 0,25 0,65 0,39 0,27 0,33 0,25 0,39 0,36 0,37 0,40 0,36 0,25 

Comprimento Vetorial 14,56 2,86 1,68 9,44 2,79 6,60 1,20 2,03 3,29 3,12 3,01 2,96 1,81 2,46 17,54 

Indice de Sinuosidade 
(Si) 

1,21 1,28 1,58 1,19 1,58 1,19 1,17 1,15 1,26 1,30 1,65 1,17 1,21 1,19 1,39 

Altura Máxima 210 158 159 204 163 197 141 156 177 175 172 175 161 170 225 

Altura Mínima  135 139 137 138 141 145 132 140 134 132 132 136 137 142 136 

Diferença de cotas 75 19 22 66 22 52 9 16 43 43 40 39 24 28 89 

Comprimento do curso 
Principal(m) 

17662,26 3652,75 2661,86 11279,96 4398,85 7880,12 1404,18 2335,13 4148,68 4066,25 4962,22 3461,70 2195,77 2933,98 24321,56 

Comprimento do curso 
Principal(Km) 

17,66 3,65 2,66 11,28 4,40 7,88 1,40 2,34 4,15 4,07 4,96 3,46 2,20 2,93 24,32 

Declividade Equivalente 0,0042 0,0052 0,0083 0,0059 0,0050 0,0066 0,0064 0,0069 0,0104 0,0106 0,0081 0,0113 0,0109 0,0095 0,0037 

Tempo de Concentração 
(min) 

222 73 50 148 83 112 36 49 63 62 77 54 40 51 289 
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3.2.1 Densidade de Drenagem (Dd) 

Os valores de Densidade de Drenagem (Dd) encontrados para as bacias variaram 

de 2,78 a 2,03 Km/Km², indicando bacias com uma densidade de drenagem alta. 

Segundo Barbosa (2013) os valores deste índice para as bacias naturais encontram-se, 

geralmente, compreendidos na faixa de 0,5 km/km² a 3,5 km/Km², para o limite inferior 

caracteriza as bacias com drenagem pobre e o superior aplica-se a bacias 

excepcionalmente bem drenadas. 

A densidade de drenagem se dá através do comprimento total dos canais pela área. 

Porém, Horton (1945) apud Hiruma (1994) destacou dois importantes fatores que 

determinam a Dd, além do regime de chuvas e do relevo, que seriam a capacidade de 

infiltração do solo e a resistência inicial à erosão. Fato que vem de encontro com os 

resultados obtidos, anualmente o município de Ji-Paraná sofre com alagamentos 

principalmente nas bacias 4,10, e 11 (Figura 10) com valores de Dd 2,22, 2,78, e 2,26 

Km/Km², podendo ser consideradas então excepcionalmente bem drenadas, porém a 

urbanização altera a configuração de comportamento das microbacias, outras 

microbacias obtiveram menor valor de Dd do que a bacia 4 e 11, porém, não possuem 

um grau tão elevado de urbanização quanto as referidas microbacias, como pode ser 

observado nas Figuras 12, 13, e 14.  No trabalho de Dias (2011) Os valores de Dd 

encontrados para todas as bacias integrantes do perímetro urbano de Ji-Paraná variaram 

entre 0,57 e 1,36 Km/Km², que remete a bacias com uma densidade de drenagem baixa 

e um tempo de concentração mais elevado.  

Relacionar Dd diretamente com a configuração de distribuição dos cursos d’água 

na bacia é extremamente complexo, pois a capacidade de infiltração está diretamente 

relacionada a fatores como relevo, clima, cobertura vegetal, tipo de solo (HIRUMA, 

1994). 
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Figura 10 – Localização das Microbacias tendenciosas a Inundações em Ji-Paraná-RO.  

3.2.2 Coeficiente de Compacidade (Kc) e Fator de Forma (Kf)  

Quanto à forma das bacias, os índices Kc e Kf indicaram que a maioria das bacias 

tende a ter um formato alongado.  Segundo Barbosa (2013), o coeficiente de 

compacidade das bacias hidrográficas é sempre um número superior à unidade, sendo 

que o círculo é a figura geométrica de menor perímetro para uma dada área. Bacias que 

apresentam este coeficiente próximo de 1 são mais compactas, tendem a concentrar o 

escoamento e são mais susceptíveis a inundações, e que bacias alongadas apresentam 

pequenos valores do fator de forma e são menos susceptíveis às inundações, uma vez 

que se torna menos provável que uma chuva intensa cubra toda a sua extensão 

(BARBOSA, 2013). 

As demais bacias obtiveram valores para Kc acima de 1,4 e valores de Kf menores 

que 0,4.  

As bacias 2, 3, 5 e 8 apresentaram índice de até 1,4 para Kc, então tendem a ter o 

formato de transição entre o circular e o retangular, elas também foram as que 

apresentaram os maiores valores para Kf, de respectivamente 0,70 0,51 0,65 0,33. 

 Quanto aos coeficientes que são dependentes da forma das bacias pode-se 

observar que esses índices não podem ser analisados isoladamente, pois as bacias 

4,10,11 obtiveram valores que as classificariam no formato transitório entre alongadas e 

circulares, o que representa que não são susceptíveis a alagamentos, porém a ocupação 
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nas mesmas diminui a capacidade de infiltração da bacia, o que faz com que esses 

eventos sejam recorrentes no local, como pode ser observado na Figura 11.   

 

Figura 11 – Eventos de Inundações no município de Ji-Paraná-RO.  

 

3.2.3 Índice de Sinuosidade (Si) 

 Apenas três bacias obtiveram alto Si, bacias 3, 5, e 11 com valores de 1,58 a 

1,65, para Riccomini et al. (2000) valor menor que 1,5 indica baixo padrão de 

sinuosidade, e valor maior que 1,5 indica alto padrão. Para as outras bacias os valores 

ficaram entre 1,15 a 1,39. Quanto maior o valor deste parâmetro menor será a 

velocidade da rede de drenagem. Com uma velocidade menor o volume de água 

infiltrada é maior, não ocasionando o acumulo de um grande volume em seu exutório.  

As bacias 4 e 10 obtiveram Si de 1,19 e 1,30, o que as classificaria como baixo 

índice de Sinuosidade, porém as mesmas possuem o seu canal principal canalizado, 

sendo assim esse parâmetro não deve ser levado em conta para as mesmas, pois a 

canalização do curso principal faz com que a velocidade da rede de drenagem aumente, 

e que a infiltração diminua, tendendo a concentrar grande volume de água escoado para 

o exutório. 
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3.2.4 Tempo de Concentração (Tc)  

Segundo Almeida (2013) apud Chowl (1988), o tempo de concentração 

corresponde ao tempo gasto para a gota de chuva se deslocar do ponto mais afastado da 

bacia até sua foz. 

As microbacias que obtiveram maiores valores de Tc foram as bacias 1, 4, e 15, 

que são justamente as bacias com maiores áreas, com valores respectivamente, de 222, 

148 e 289 minutos. Cabe ressaltar que esses valores foram obtidos através da relação 

entre o comprimento do curso d’água, em km, e a declividade equivalente (Ieq) 

expressa em m/m, e a microbacia 4 apresenta atualmente o seu curso principal 

canalizado, por isso o tempo de concentração da mesma pode ser muito menor do que o 

encontrado pela relação usada, devido as modificações em seu leito natural. 

 

3.3 CLASSIFICAÇÃO DAS MICROBACIAS 

 

3.3.1 Microbacias com tendência a Inundações  

Os parâmetros morfométricos quando analisados juntamente com a ocupação 

das microbacias permitem melhor compreensão da dinâmica dos componentes do 

balanço hídrico nas áreas em questão.  Nas figuras 12 a 15 são apresentados dados do 

uso e ocupação de quatro microbacias selecionadas para ilustrar tal relação. 

As bacias 4, 10 e 11 (Figs. 12 a 14) apresentam maior susceptibilidade a 

inundações. Fez-se também a classificação da microbacia 09, por possuir formato 

semelhante a 10 e 11, porém com configuração de ocupação diferente, o que pode 

influenciar na não ocorrência de inundações na mesma (Figura 15). 
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Figura 12 – Microbacia do Igarapé Dois de Abril, e Classificação pelo método Bhattacharya. Ji-

Paraná 2014. 

 

 
Figura 13 – Microbacia do Igarapé Pintado, e Classificação pelo método Bhattacharya. Ji-

Paraná 2014. 
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Figura 14 – Microbacia do Igarapé Riachuelo, e Classificação pelo método Bhattacharya. Ji-

Paraná 2014. 

 

 
Figura 15 – Microbacia do Igarapé Água Doce, e Classificação pelo método Bhattacharya. Ji-

Paraná 2014. 
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Na Tabela 3 estão descritos os resultados obtidos das medidas de classes das 

microbacias classificadas. 

Tabela 3: Medidas das classes geradas pelo método Bhattacharya. 

Microbacias Área (km²) 

  

Área 

Total % Água  % 

Urban

o % 

Vegetação 

1 % 

Vegetação 

2 % 

Bacia Igarapé Dois de 

Abril (04) 
24,33 100 1,04 4,27 11,36 46,69 3,99 16,40 7,84 32,22 

Bacia Igarapé Água 

Doce (09) 
3,03 100 0 0,00 2,04 67,42 0,25 8,26 0,77 25,45 

Bacia Igarapé 

Pintado (10) 
4,44 100 0,05 1,13 3,38 76,05 0,35 7,88 0,71 15,98 

Bacia Igarapé 

Riachuelo (11) 
3,99 100 0,19 4,76 2,8 70,14 0,53 13,28 0,51 12,78 

 

Das quatro microbacias analisadas pelo método de classificação Bhattacharya, três 

tem mais da metade de sua área urbanizada, ou seja, áreas asfaltadas, calçadas, casas, o 

que faz com que o grau de permeabilidade do solo seja quase que zero, a água é 

canalizada, fazendo com que acumule um grande fluxo em um mesmo tempo no 

exutório da microbracia. A microbacia 04 apresenta 48% da sua área classificada como 

vegetação 1 e 2, ou seja áreas com maior índice de permeabilidade, porém ainda assim 

ocorre eventos de inundação na mesma, isso pode ser explicado pelo fato de que a maior 

parte da ocupação urbana 46% está na parte baixa da microbacia. 

A microbacia 9 também possui grande parte de sua área urbanizada, porém não se 

tem grandes transtornos com alagamentos no local como nas outras três citadas, isso 

também pode ser explicado pelo fato de que a maior parte da ocupação está em sua 

parte mais alta da bacia e a parte final da bacia, ou seja seu exutório é justamente a área 

que pode-se observar maior presença de vegetação. A bacia também possui menor área 

que as demais citadas, como pode ser observado na Tabela 4. 

As microbacias 4, 10 e 11, com maiores índices de urbanização, são as que têm 

maior tendência a eventos de inundação, pois elas possuem grande parte de sua área 

impermeabilizada, fazendo com que diminua consideravelmente a infiltração da água no 

solo.  

As microbacias 4 e 11 possuem situação mais agravante. Obtiveram baixos 

valores de Densidade de Drenagem, baixo índice de Sinuosidade, o que aumentaria a 
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capacidade de infiltração, porém as microbacias essas possuem o canal principal 

canalizado. Para os índices de Forma essas microbacias não obtiveram valores que as 

classifica como susceptíveis a inundação, os parâmetros Coeficiente de Compacidade e 

Fator de forma as classifica com formato transitório entre circular e alongada, mas a 

ocupação das mesmas faz com que os eventos de inundação ocorram com certa 

regularidade na época da cheia na região. 

 Em suma, as características físicas de algumas das microbacias do município, 

aliadas as características hidrológicas regionais, com elevados índices pluviométricos 

em determinada época do ano, fazem com que Ji-Paraná seja periodicamente acometida 

por enchentes e alagamentos (BORGES, 2015).  

Segundo Tucci (2005), técnicas que venham a auxiliar na resolução de tal 

problema tem como base de estudo a bacia hidrográfica, e buscam compensar os efeitos 

da urbanização, através da infiltração, e controlando na fonte a produção de excedentes 

de água causado pela impermeabilização, evitando assim a concentração do escoamento 

no exutório da bacia hidrográfica.  

Ademais, cabe ressaltar que o controle da inundação é obtido por uma 

combinação de medidas estruturais e não-estruturais que permita à população afetada 

minimizar suas perdas e manter uma convivência harmônica com o rio. As ações 

incluem medidas de engenharia e de cunho social, econômico e administrativo (TUCCI, 

2005). 

Dessa forma, deve-se adotar medidas de gestão que possam vir a minimizar os 

danos ocasionados por tais eventos, a exemplo da manutenção das áreas de preservação 

permanente e o respeito a legislação ambiental. Sugere-se ainda a construção de 

parques, praças, campos, adequação de pátios e estacionamentos com pavimentação 

porosa, medidas que busquem aumentar o índice de infiltração.  

E, como medida individual, podem ser instalados poços ou reservatórios para 

armazenamento da água das chuvas coletado através das calhas nas residências (TUCCI, 

2005). 

 

3.4 VALIDAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM 

  

A imagem com resolução espacial de 30 metros apresentou maior número de 

cursos d’água, quando comparado ao trabalho já realizado na área, de Dias (2011), 



40 
 

porém neste trabalho foi usada imagem com resolução de 90 metros, a Dd mostrou 

valores que classificam as microbacias com baixos valores de drenagem, variando entre 

0,57 e 1,36 Km/Km². Com o uso da imagem com resolução de 30 metros os valores de 

densidade de drenagem ficaram entre 2,03 a 2,78, classificando-as como bacias com alta 

densidade. Visando a melhor acurácia dos dados encontrados que posteriormente seriam 

inseridos no BDG, fez-se a verificação a campo para a validação dos cursos d’água. 

Nas Figuras 17-18, 20-21, 23-26 serão apresentadas as localizações dos pontos 

validados nas 15 (quinze) microbacias em estudo, cuja área e número de pontos 

visitados estão apresentados na Tabela 4. Na sequência, serão discutidas as 

características dos cursos d’água observadas nos locais visitados. 

 

Tabela 4: Microbacias estudadas, áreas equivalentes e quantidade de pontos validados. 

Microbacia Área 

(Km²) 

Pontos Validados 

Campo 

Google 

Earth Duvidosos Total 

INOMINADA 1 0,84 0 2 0 2 

INOMINADA 2 6,71 7 0 0 7 

INOMINADA 3 1,50 0 1 1 2 

INOMINADA 4 2,44 2 1 1 4 

IGARAPÉ NAZARÉ 87,97 25 18 2 45 

IGARAPÉ MANGUEIRA 17,04 12 3 0 15 

IGARAPÉ ÁGUA VIVA 3,88 6 0 1 7 

IGARAPÉ DOS DEZ 56,77 29 13 0 42 

IGARAPÉ ÁGUA BELA 2,42 3 0 0 3 

IGARAPÉ PINTADO 4,44 10 3 1 14 

IGARAPÉ ÁGUA LIMPA 5,76 4 1 0 5 

IGARAPÉ RIACHUELO 3,99 7 0 0 7 

IGARAPÉ 2 DE ABRIL 24,33 24 7 0 31 

IGARAPÉ ÁGUA CRISTALINA 1,80 3 1 0 4 

IGARAPÉ ÁGUA DOCE 3,03 7 0 1 8 

TOTAL 

 

139 50 6 195 

 

Na figura 17 pode-se observar o resultado da validação de 4 microbacias, sendo a 

primeiro a do Igarapé Pintado, esta é altamente urbanizada, mais de 76 % conforme 

classificação feita neste estudo. Assim encontrar os cursos d’águas equivalentes aos 

delimitados próxima a posição indicada pelo programa se torna mais difícil, pois esse 

processo muitas vezes altera a configuração original dos cursos d’água. A validação 

desta microbacia ocorreu em 14 pontos, sendo que desses 11 foram validados em campo 
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e 3 com auxílio da imagem do Google Earth, no ponto 10 indica a região onde houve a 

busca pelo curso d’água próximo, porém o mesmo não foi encontrado, devido essa área 

ser a nascente do curso d’água, onde geralmente ele não está tão visível quanto ao 

decorrer de ser curso. Nesta microbacia o curso d’água principal foi canalizado pontos 3 

e 8, isso influência diretamente nos parâmetros morfométricos calculados 

anteriormente. O ponto 7 representa um curso d’água ligado ao canal principal através 

de manilhas. O ponto 6 o trajeto da água começa a se tornar um pouco confuso por se 

tratar de uma região plana, provavelmente o programa confundiu um curso d’água como 

se fossem dois.  

Durante a validação não foi possível entrar na área da microbacia 

Inominada 1, porque a estrada que dava acesso à linha de drenagem que seria validada 

terminava em uma propriedade particular. Assim, a validação da menor microbacia 

estudada foi realizada apenas utilizando as imagens de satélite do Google Earth, nelas 

foi possível observar a presença de diversas represas (Figura 16) no ponto 16 e um 

aspecto de área alagável no ponto 15.  

 

 
Figura 16– Microbacia Inonimada 1, identificação dos pontos 15 e 16 validados pelo Google 

Earth. Ji-Paraná 2016. 

 

A microbacia do Igarapé Água Cristalina é pequena, possui pouca urbanização e 

foi validada a partir de 4 pontos, sendo que 3 deles foram coletados em campo, e apenas 
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o ponto 20 foi validado através do Google Earth, pois o curso próximo não foi visto em 

campo por se tratar de área particular, mas a imagem mostra uma área alagadiça com 

presença de algumas represas, então a existência do mesmo não pode ser descartada, no 

ponto 19 foi observado a presença de diversas represas, que provavelmente se 

aproveitam da água do igarapé. 

A microbacia do Igarapé Água Doce apresenta a parte alta bastante urbanizada, 

na validação em campo, dos 8 pontos visitados 7 realmente puderam ser identificados 

cursos d’água, e apenas o ponto 28 ficou duvidoso, a parte em que ele está em área 

urbanizada é justamente a nascente, onde não fica tão visível, porém na imagem do 

Google Earth foi possível identificar a presença de lagoas próxima a linha onde o 

programa o delimitou, que mostra que provavelmente esse curso d’água foi represado a 

continuação do mesmo se encontra em área particular e não foi possível o acesso.  

 

 
Figura 17 - Pontos de validação das microbacias do Igarapé Pintado, Inominada 1, Igarapé 

Água Cristalina e Igarapé Água Doce. 

 

A microbacia do Igarapé Riachuelo assim como a do Pintado também possui 

mais de 70% de sua área urbanizada, junto a microbacia do Pintado as duas englobam a 

maior parte da urbanização no segundo distrito do município, o índice de Dd e Si para 

está microbacia foram baixo, fazendo com que a capacidade de infiltração aumente, 

porém a urbanização no local faz com que a capacidade de infiltração seja menor, e o 
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escoamento superficial maior, de maneira geral, a validação apresentou boa 

coincidência entre os cursos d’água presentes e a rede de drenagem delimitada (Figura 

18). Dos sete cursos d’água validados todos realmente existiam. No ponto 7 o curso 

d’água está ligeiramente afastado da rede de drenagem definida pela delimitação, 

indicando um pequeno erro decorrente da delimitação.  

A microbacia do Igarapé Água Viva está localizada em uma região mais 

afastada da cidade, é menos urbanizada. Foram validados 7 cursos d’água neste 

microbacia, apenas o ponto 10 não foi identificado, provavelmente este curso d’água 

não existe e foi confundido pelo programa com o mesmo curso d’água que foi visitado 

no ponto 11, devido à baixa diferença declividade, os mesmos estão localizados na parte 

baixa da microbacia. No ponto 8 o curso d’água está manilhado em locais que foram 

aterrados para passar vias públicas, tal fato também foi identificado em outras 

microbacias. 

O ponto 12 possui boa quantidade de água, o que reforça a existência dos cursos 

à montante desse ponto, ele apresentou boa proximidade com o a rede delimitada assim 

como os pontos 13 e 14. Vale ressaltar que a região próxima à rede de drenagem situada 

entre a foz e ponto 12 possui uma área de remanescente florestal que provavelmente 

mantém, em seu interior o curso d’agua principal. 

 

Figura 18 - Pontos de validação das microbacias do Igarapé Água Viva e do Igarapé Pintado. 
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A microbacia Inominada 4 (Figura 20) tem poucas drenagens, resultado que 

afirma seu índice de Dd, que foi maior apenas que duas microbacias na caracterização 

morfométrica. Neste microbacia foram validados 4 pontos sendo que apenas o ponto 3 

não foi possível de identificar, através da imagem de satélite (Figura19) foi observado 

que a localização da nascente do mesmo se encontra dentro do rio Ji-Paraná, isso mais 

uma vez reforça a dificuldade de se delimitar corretamente as áreas planas. O ponto 1 

foi validado próximo a nascente, e foi possível observar a presença de buritis.  

 

 

Figura 19 – Validação do ponto 03 dentro do Rio Machado. 

 

A microbacia Inominada 3 conforme apresentou os dados de delimitação é a 

segunda menor, e obteve também o menor valor de Dd e Tc, índices relacionados 

diretamente com tamanho da área do local, e possui pouca ocupação, dificultando assim 

o acesso aos cursos d’água, ela foi observada à partir das margens da BR-364 através do 

ponto 5. O ponto 6 indica a localização de um dos córregos que foi observado através da 

imagem de satélite. 
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Figura 20 - Pontos de validação das microbacias Inominada 3 e Inominada 4. 

 

A microbacia do Igarapé Nazaré (Figura 21) foi a maior microbacia delimitada, 

ela tem sua nascente principal e foz na zona rural, porém ocupa boa parte do área de 

expansão urbana, mas atualmente é muito pouco urbanizada, sua ocupação se dá por 

sítios e chácaras na maior parte. Esta microbacia apresentou dificuldades para ser 

validada devida sua extensão e devido à falta de estradas vicinais que cruzem com os 

córregos, desta maneira a validação dessa microbacia contou com a validação em 

campo assim como todas as outras, porém o apoio da validação utilizando o Google 

Earth foi de grande importância. 

Assim como as outras microbacias validadas com menos urbanização, está 

também apresentou boa relação do que foi definido na delimitação com o que foi 

encontrado em campo, dos 45 pontos validados apenas 2 foram duvidosos, e nota-se 

também através da imagem que eles estão localizados próximo a nascente do curso 

d’água, fato que assim como nos outros casos muitas vezes dificulta a identificação da 

existência ou não do curso d’água, porém não pode-se descartar erro do programa, caso 

os mesmos não exista os valores de Dd não são alterados significativamente, pois na 

delimitação essa microbacia obteve mais de 197 Km de cursos d’água, os cursos que 

ficaram duvidosos se somados não passam de 1 Km.  
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Figura 21 - Pontos de validação da microbacia do Igarapé Nazaré. 

 

A microbacia do Igarapé dos Dez (Figura 23), tem configuração muito parecida 

com a microbacia do Nazaré, é a segunda maior conforme a delimitação, e apesar do 

tamanho pequena parte está urbanizada, predomina a presença de chácaras e sítios, 

cortada por estradas vicinais. Foram validados 42 pontos e todos realmente foram 

encontrado cursos d’água, e a delimitação pelo programa foi bem próxima do real 

encontrado em campo. 

Um método utilizado para confirmar a validação de cursos d’água menores foi 

visita-lo próximo a nascente onde geralmente era pouco visível, e posteriormente visita-

lo mais a baixo, observando a vazão e o tamanho do mesmo, pois isso mostra que acima 

deste ponto realmente existem cursos d’água menores que o alimentam. Como pode ser 

observado na Figura 22, acima do ponto 25 fica difícil perceber o curso d’água, devido 

ser muito próximo a nascente, porém conforme vai descendo fica mais perceptível nota-

lo, desta maneira os pontos 35, 4, 29 um valida o outro, e o ponto 14 mais abaixo tem 

uma vazão ainda maior, pois os cursos acima contribuem para isso. Porém não deve-se 

ignorar as partes não perceptíveis dos cursos d’água, pois mesmos não estando visíveis 

elas concentram o escoamento das áreas acima. 
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Figura 22 – Parte dos pontos validados na microbacia Igarapé do Dez. 

  

Na região dos pontos 11, 12, 13, 14 e 2 foi observado a união de diversos 

córregos, fato também observado em outras microbacias devido à pouca diferença de 

declividade, estes formam o curso d’água principal, sendo que principalmente no ponto 

havia uma vazão considerável no igarapé, o ponto 42 se trata da validação da rede de 

uma área privada na qual não se pode ter acesso e mostra na imagem um remanescente 

florestal e uma grande lagoa na qual deve contribuir com o curso d’água principal. 

 

Figura 23 - Pontos de validação da microbacia Igarapé dos Dez. 

 

A microbacia do Igarapé Dois de Abril (Figura 24) é a maior microbacia 

essencialmente urbana do município. E apresentou na classificação grande tendência a 

inundação devido a configuração de urbanização diminuir consideravelmente a 
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capacidade de infiltração. Possui parte de seu leito principal canalizado, áreas 

urbanizadas na parte baixa, e áreas onde há pastagens para a criação de gado na parte 

alta. Foram validados 31 pontos e todos foram possíveis de observar a presença de curso 

d’água, e apresentaram bons resultados quanto a proximidade das linhas de drenagem 

com a realidade.     

Entre os pontos 5 e 18 foi observado um erro na delimitação de drenagem que 

gerou três linhas paralelas em um local onde há apenas um curso d’água porém os 

braços que originam essas linhas são cursos d´água reais que se encontram no principal.  

 

Figura 24 - Pontos de validação da microbacia do Igarapé Dois de Abril. 

 

A microbacia do igarapé Água Limpa (Figura 25), é uma microbacia pequena e 

se localiza na interface entre o fim da área urbana e o início das áreas de pastagem, as 

validações foram feitas a partir de locais onde se podia ter acesso aos cursos d’água 

geralmente em pontes na estrada. Foram validados 5 pontos onde todos realmente eram 

cursos d’água, e assim como em outras áreas também apresentou-se confuso nas áreas 

mais próxima ao exutório onde a diferença no relevo é pequena. 
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Os cursos d’água à montante do ponto 5 foram validados pelas imagens do 

Google Earth e apresentaram boa proximidade com a rede de drenagem, a quantidade de 

água presente no ponto 3 também reforça a existência dos cursos à montante. 

A microbacia do Igarapé Água Bela é uma das menores entre as delimitadas, 

está localizada no primeiro distrito do município, seus índices morfométricos 

relacionados a forma Kc e Kf os classificaram com formato tendencioso a alagamentos, 

a mesma foi a que obteve o valor de Kc mais próximo 1, quanto mais próximo desse 

valor mais circular ela é, e mais susceptível a inundações.  

A validação ocorreu a partir de 3 pontos, onde os mesmos coincidiram com a 

rede delimitada, porém o traçado dos cursos de maneira geral difere um pouco do que é 

estabelecido na rede hidrográfica, essa microbacia assim como outras inseridas em áreas 

urbanizadas sofrem com a alteração de seus cursos por fatores antrópicos como 

construção de casas próximo à calha do igarapé, obras de urbanização etc. Isso pode ser 

observado no ponto 6 apesar de que ele apresentou boa proximidade da rede assim 

como os pontos 7 e 8.  

 

Figura 25 - Pontos de Validação das microbacias dos Igarapés Água Limpa e Água Bela. 

 

A microbacia do Igarapé Mangueira (Figura 26) é tributária do rio Urupá, 

sendo que apenas uma pequena área de sua cabeceira está contida no perímetro urbano 

do município de Ji-Paraná.  



50 
 

Foram validados 15 pontos nesta microbacia, e todos apresentaram resultado 

satisfatório tanto na existência dos cursos d’água quanto a correspondência da 

proximidade da malha hidrográfica gerada na delimitação com a realidade. Neste local 

quase não há áreas urbanizadas, que no decorrer da pesquisa nota-se que em locais com 

essa característica o programa apresentou melhor eficiência. 

A microbacia Inominada 2 a validação ocorreu em 7 pontos, assim como a 

anterior está microbacia não possui muita urbanização, alguns cursos estão em 

propriedades privadas ou em fragmentos florestais, os cursos validados de fato existiam 

e estavam bem próximos dos locais estabelecidos pela rede de drenagens, esse 

comportamento pode ser observado abaixo onde os pontos estão localizados bem 

próximos às linhas de drenagem.  

 

Figura 26 - Validações das microbacias do Igarapé Mangueira e Inominada 2. 

 

Para melhor observação dos resultados foi utilizada a ferramenta “Near” no 

ArcGIS para cálculo da menor distância entre os pontos das validações e as linhas do 

shape hidrográfico sendo que a média dessas distâncias para cada microbacia está 

apresentada na (Tabela 5). 
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Tabela 5: Distância média (±DP) entre os pontos validados e a rede de drenagem delimitada.  

Bacia 
Distância média 

(m)     Bacia Distância média (m) 

Inominada 1 52,67 Inominada 4 60,74 

Igarapé Água Cristalina 27,48 Igarapé Nazaré 59,70 

Igarapé Água Doce 33,08 Igarapé dos Dez 58,40 

Igarapé Pintado 47,83 Igarapé Dois de Abril 62,78 

Igarapé Riachuelo 30,76 Igarapé Água Limpa 82,90 

Igarapé Água Viva 45,20 Igarapé Água Bela 9,20 

Inominada 3 49,58 Igarapé Mangueira 40,67 

Inominada 2 63,20 Média Geral 48,28±18,14 

 

A distância média entre os pontos coletados e a rede de drenagem variou de 

entre as microbacias, pois esse resultado depende da precisão do aparelho de GPS, além 

de que em alguns pontos não era possível chegar efetivamente na margem dos igarapés 

devido à presença de vegetação, áreas alagadas, entre outros fatores que tendem a 

aumentar a distância média entre os pontos marcados e a rede de drenagem.  

Observa-se ainda que apesar da urbanização a microbacia do Igarapé Água Bela 

apresentou boa proximidade entre a localização dos cursos d’água validados e a rede de 

drenagem, com a menor distância média dentre as microbacias estudadas, em seguida 

vemos a microbacia do Igarapé Água Cristalina com distância média de 24,477 metros 

resultado que pode ter ocorrido devido ao baixo número de validações nessa 

microbacia, as outras microbacias apresentaram resultados mais próximos uns dos 

outros, a microbacia que apresentou a maior distância média foi a do Igarapé Água 

Limpa, pois dentre os seus cinco pontos de validação em dois deles não foi possível 

chegar efetivamente no corpo hídrico, um por ser propriedade rural particular e outro 

por ser uma área alagada, estes pontos fizeram a média da microbacia subir.  

Marques et al. (2011) através da comparação entre a qualidade da rede de 

drenagem gerada por diferentes MDE’s percebeu que o MDE do tipo SRTM 

TOPODATA, que consiste em um processamento que ajusta o SRTM 90m para 30m, 

apresentou o melhor resultado dentre os modelos comparados sendo este o mais acurado 

e mostrando maior detalhamento na rede de drenagem.  
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Paz e Collishonn (2008) ao estudar alguns MDE’s derivados do SRTM 

constataram que os problemas mais comuns na rede de drenagem extraída destes 

modelos são ausência de alguns meandros em rios considerados pequenos, e a confusão 

em áreas planas gerando múltiplas linhas para um único curso d’água. Ambos 

problemas puderam ser observados em campo durante essa pesquisa. Devido as 

dificuldades nas visitas a campo este tipo de trabalho não é comum, assim os trabalhos 

relacionados muitas vezes fazem somente comparação entre dados de diferentes fontes, 

ou comparam com imagens de satélite, não realizando a validação em campo. 

 

3.5 BANCO DE DADOS GEOGRÁFICOS  
 

No BDG das microbacias urbanas de Ji-Paraná foram inseridos os dados obtidos 

anteriormente na pesquisa, delimitação e caracterização morfométrica, a validação dos 

mesmos possibilitou melhor veracidade nas informações geradas, o BDG tem a 

finalidade de compilar os dados, e apresenta-los de forma mais didática.  

Para tanto, a planilha com as informações morfométricas das microbacias 

geradas foi organizada para que apresentasse estrutura similar à tabela de atributos 

presente no shape da microbacia e então pôde ser ligada às informações 

georreferenciadas. Dessa maneira, é possível realizar pesquisas sobre as informações 

morfométricas das microbacias urbanas de Ji-Paraná utilizando o SIG como ilustrado na 

Figura 27. Nela estão representados dois métodos de pesquisa dentro do banco de 

dados, o primeiro (A) através da ferramenta “Identify” que identifica a bacia selecionada 

e mostra os índices morfométricos da mesma, e o segundo (B) através de pesquisas pela 

ferramenta “Select by Attributes” que irá selecionar as microbacias que estão 

englobadas na expressão de interesse. 
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Figura 27 – Métodos de pesquisa no banco de dados geográfico das microbacias urbanas de Ji-

Paraná. 

 

O BDG das microbacias urbanas de Ji-Paraná consiste em um arquivo do tipo 

geodatabase (.gdb) que inclui, além dos polígonos referentes às microbacias e suas 

informações morfométricas, a rede de drenagem das microbacias e o polígono do 

perímetro urbano fornecido pelo IBGE, sendo que estes podem ainda ser fornecidos no 

formato shapefile (.shp), sendo que todos os arquivos presentes possuem o datum 

SIRGAS 2000 e projeção UTM na zona 20S.  
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O BDG permite a inserção de outros dados como uso e ocupação, arruamento do 

município, cadastro de propriedades, entre outros, podendo fornecer informações que 

contribuam não só com a gestão dos recursos hídricos, mas com a gestão territorial do 

município. Pretende-se disponibilizar o mesmo através da plataforma do site do 

Departamento de Engenharia Ambiental da Unir, Campus de Ji-Paraná. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A imagem com resolução espacial de 30 metros gerou uma rede hidrográfica 

com maior número de cursos d’água, diferente de trabalho já realizado na área. A 

delimitação das microbacias não abrangeu algumas áreas com menor variação 

altimétrica as margens do Rio Machado, porém foi possível avançar na caracterização 

morfometrica das mesmas. 

O parâmetro Dd identificou microbacias com alta densidade de drenagem, 

variando de 2,03 a 2,78 Km/Km². Quatro microbacias obtiveram índice Kc menor que 

1,4, apresentando formato transitório entre circular e alongado, todas outras ficaram 

com valores acima de 1,4, quanto maior este índice, menor a suscetibilidade a 

inundações. A velocidade d’água na rede de drenagem na maioria das microbacias 

urbanas de Ji-Paraná foi baixa para índice de Si em treze microbacias. Os valores de Tc 

ficaram entre 36 a 86 minutos, com resultados muitos discrepantes para quatro 

microbacias, que são justamente as que possuem maiores áreas, entre 112 a 289 

minutos.  

Os parâmetros morfométricos, quando analisados em conjunto com o uso e 

ocupação das microbacias, possibilitam a identificação de locais com situações de 

susceptibilidade a inundações, o que de fato ocorre anualmente no município na época 

da cheia em algumas microbacias. 

Quanto a validação dos cursos d’água, comparando o que foi delimitado no 

ambiente SIG com o que foi encontrado em campo, houve certa variabilidade, pois, em 

alguns lugares a localização dos cursos era a mesma da rede e em outros a rede se 

apresentava deslocada em relação ao curso real, sendo encontrada uma distância média 

entre os pontos de 48,28m±18,14m. Esse fenômeno foi mais observado em bacias com 

maior percentual de ocupação, nos quais há diversos processos na ocupação urbana que 

podem alterar o leito natural dos cursos d’água. Regiões alagadiças, com pouca variação 
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altimétrica, também dificultam a extração do padrão exato do curso principal por meio 

de imagens.  

Assim, os dados de drenagem provenientes do SRTM 30 metros influenciam os 

índices morfométricos das microbacias, sendo de suma importância a maior 

aproximação possível das condições reais.  

Ainda, a criação de um banco de dados geográficos em ambiente SIG que 

contemplou as informações espaciais obtidas por técnicas de geoprocessamento, e os 

parâmetros morfométricos e fisiográficos, agora validados, referentes à cada microbacia 

estudada facilitando a pesquisa posterior desses dados, e possibilitando a apresentação 

dos dados de forma georreferenciada.  

Esta ferramenta tem grande importância para estudos futuros e pode auxiliar a 

gestão dos recursos hídricos do munícipio de modo a fornecer subsídios para a 

aplicação da Política Nacional de Recursos Hídricos, pois esta traz a bacia hidrográfica 

como unidade territorial para sua implementação. 
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