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Introdução

A bacia hidrográfica é definida como uma área de 
captação natural da água da precipitação que faz 
convergir os escoamentos para um único ponto de 
saída, seu exutório. É composta basicamente de um 
conjunto de superfícies vertentes e de uma rede de 
drenagem formada por cursos d’água que confluem até 
resultar um leito único no exutório [1].

A hidrografia de uma bacia reflete a estrutura 
geológica (litológica e tectônica), a evolução 
morfogenética regional, o clima e as intervenções 
antrópicas. O uso das terras é a principal atividade 
humana que afeta a hidrografia de uma bacia, mas 
outras atividades, como a transposição, também podem 
causar consideráveis alterações [2,3], definindo 
diferentes padrões ou modelos de drenagem e 
combinações de padrões [4].

Diante do exposto, o presente trabalho teve como 
objetivo determinar as características morfométricas da 
bacia hidrográfica do Riacho Refrigerante, localizado 
no município de Amaraji-PE, visando iniciar as 
atividades de pesquisa na região.

Material e métodos

Caracterização da área de estudo
O município de Amaraji está localizado na 

mesorregião Mata e na Microrregião Mata Meridional 
do Estado de Pernambuco, limitando-se a norte com 
Chã Grande, a sul com Ribeirão, a leste com 
Primavera, e a oeste com Cortês e Gravatá. A área 
municipal ocupa 237,8 km2 e representa 0.24 % do 
Estado de Pernambuco, está inserido nas Folhas 
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste -  
SUDENE de Vitória de Santo Antão e Caruaru na 
escala 1:100.000. A sede do município tem altitude 
aproximada de 289 m e coordenadas geográficas de 08º 
22’ 59’’S e 35º 27’ 09’’W. De modo geral, os solos são 
profundos e de baixa fertilidade natural. O clima é do 
tipo Tropical chuvoso com verão seco. O período 

chuvoso começa no outono tendo início em fevereiro e 
término em outubro. A precipitação média anual é de 
1.634.2 mm [5].

Características Fisiográficas
De posse de ortocartas da SUDENE, escala 1:25000, 

com curvas de nível com eqüidistância de 25 m e com a 
utilização de um curvímetro, determinou-se o perímetro 
(P), depois, com o auxílio de um planímetro digital, 
delimitou-se a sua área (A).

A.Rede de drenagem (Rd)
A rede de drenagem para a bacia hidrográfica foi obtida

por meio do somatório do comprimento dos arcos de toda a
hidrografia dentro da bacia de contribuição.

B. Densidade de drenagem (Dd)
Foi obtida através da relação entre a rede e a área de

drenagem, expressa em km/km2.

C. Forma da bacia
A forma da bacia hidrográfica foi avaliada utilizando os

seguintes índices: coeficiente de compacidade (Kc), fator
de forma (Ff) e índice de circularidade (Ic).

D. Ordem dos cursos d´água



Neste estudo utilizou-se a classificação apresentada 
por Strahler [6], no qual para cursos d´água sem 
tributários é adotada a ordem “1”, ou primeira ordem.

Cursos d´água denominados de segunda ordem são 
aqueles que recebem somente tributários de primeira 
ordem, independentemente do número de tributários. 
De terceira ordem são aqueles que recebem dois ou 
mais tributários de segunda ordem, podendo também 
receber tributários de primeira ordem, e assim 
sucessivamente.

Declividade de álveo ou declividade do canal (Ieq)
Os métodos utilizados foram o da média aritmética e 

harmônica, sendo este último o mais usual para se 
determinar a declividade do álveo, que é dado pela 
seguinte equação:

Onde L é a extensão do talvegue principal, que é 
dividido em n trechos, sendo Li e Ii, respectivamente, a 
extensão horizontal e a declividade média em cada 
trecho.

Tempo de concentração (Tc)
Existem diversas equações para se calcular o Tc,

alguns delas são: 
Dodge:

Kirpich:

Resultados e Discussão

Na Tabela 1, mostram-se os resultados da
caracterização da bacia hidrográfica do Riacho 
Refrigerante. A área de drenagem encontrada na bacia 
foi de 4,92 km2 e seu perímetro de 13 km. De acordo 
com os resultados, pode-se afirmar que a bacia 
hidrográfica em estudo mostra-se pouco suscetível a 
enchentes em condições normais de precipitação, ou 
seja, excluindo-se eventos de intensidades anormais, 
pelo fato de o coeficiente de compacidade apresentar o 
valor afastado da unidade (1,64) e, quanto ao seu fator 
de forma, exibir um valor baixo (0,196). Assim, há uma 
indicação de que a bacia não possui forma circular, 
possuindo, portanto, uma tendência de forma alongada. 
Tal fato pode ainda ser comprovado pelo índice de 
circularidade, possuindo um valor de 0,366. Em bacias 
com forma circular, há maiores possibilidades de 
chuvas intensas ocorrerem simultaneamente em toda a 
sua extensão, concentrando grande volume de água no 
tributário principal.

Em estudo realizado em Teixeira de Freitas, BA, 
constatou-se que em uma bacia com área igual a 0,589 km2, 
67,3% ocupada por floresta, e outra com área de 0,257 
km2, com ocupação de 100% de pastagem, foram 
encontrados índices de circularidade de 2,96 e 2,01, 
respectivamente. Observou-se que picos de vazão com 
aumento da precipitação proporcionaram a saída rápida da 
água dessas bacias logo após a precipitação [7].

A densidade de drenagem encontrada foi de 2,032
km/km2. De acordo com Villela e Mattos [8], esse índice 
pode variar de 0,5 km/km2 em bacias com drenagem pobre 
a 3,5 km/km2, ou mais, em bacias bem drenadas, indicando, 
assim, que a bacia em estudo possui capacidade mediana de 
drenagem. 

A densidade de drenagem é um fator importante na 
indicação do grau de desenvolvimento do sistema de 
drenagem de uma bacia. Esses valores ajudam
substancialmente o planejamento do manejo da bacia
hidrográfica. O sistema de drenagem da bacia em estudo,
de acordo com a hierarquia de Strahler, possui ramificação
de terceira ordem, o que significa pouca ramificação.

O tempo de concentração, encontrado pela equação de 
Dodge e Kirpich, 24,19 min e 59,14 min, respectivamente. 
Em virtude da diferença encontrada nos resultados do Tc, 
sugere-se a realização de análises através de hidrogramas e 
hietogramas, visando uma maior precisão nos valores desta 
variável.
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Tabela 1: Valores dos parâmetros morfométricos da bacia hidrográfica do Riacho Refrigerante, situado no município de Amaraji -
PE. 

Parâmetros Morfométricos Resultados

Área de drenagem 4,92 km2

Rede drenagem 10 km

Perímetro 13 km

Coeficiente de Compacidade 1,64

Fator de Forma 0,596

Ìndice de Circularidade 0,366

Comprimento do curso d’água principal 5 km

Declividade do álveo – Método média aritmética 34 m/km

Declividade do álveo – Método média harmônica 25 m/km

Ordem da Bacia 3°

Densidade de drenagem 2,032 km/km2

Tempo de Concentração – Método de Dodge 24,16 min

Tempo de Concentração – Método de Kirpich 59,14 min


