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O que é uma Bacia 
Hidrográfica?



Fonte: DAEE



Definição

• Conjunto de áreas com declividade no
sentido de determinada seção transversal
de um curso de água;

• Área definida e fechada topograficamente
em um ponto do curso de água,

• Nesse ponto, toda a vazão pode ser
medida.



Bacia Hidrográfica

• Uma região em que a chuva ocorrida em qualquer
ponto drena para a mesma seção transversal do
curso-d’água.

• Área de captação natural das precipitações, que faz
convergir os escoamentos para um único ponto de
saída: o exutório.

• Para definir uma bacia:
• Curso d’água
• Informações de topografia.



� Diferenciar áreas que contribuem para um ponto
Definição de Bacia Hidrográfica

� Identificar para onde 
escoa a água sobre o 
relevo usando como 
base as curvas de 
nível.

• A água escoa na direção da maior declividade



Seção de 
referência, 
ou exutório

Fontes de dados de topografia



Seção de 
referência, 
ou exutório

Divisor não corta drenagem
exceto no exutório.

Divisor passa pela região mais
elevada da bacia, mas não
necessariamente pelos pontos
mais altos.



Bacia Hidrográfica



Importância

• Abrange problemas práticos do curso d´água 
(Calha)

• Apresenta características topográficas, geológicas, 
geomorfológicas, pedológicas e térmicas;

• Cobertura com uso e ocupação



Bacia Hidrográfica



Manejo da água

• Controle das cheias

• Proteção contra enchentes

• Drenagem urbana

• Proteção/restauração de recursos biológicos

• Erosão e assoreamento

• Tratamento de esgotos

• Gestão de águas



Classificação

• Bacias hidrográficas são compostas por sub-bacias
hidrográficas

• Estas bacias hidrográficas (sub-bacias de uma outro)
pode ser subdividida em sub-bacias, etc.
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Strahler, 1957 – hierarquia fluvial (dois canais
de primeira ordem formam um canal de
segunda ordem e assim sucessivamente)



Parâmetros Dimensionais

• Área de Drenagem

• Perímetro 

• Comprimento 

• Declividade 

• Altimetria

• Forma

• Circularidade

• Cobertura do solo



Como obter essas características

• Divisores de água (Separa a bacia das contíguas);

• Planímetro, cartas topográficas georreferenciadas;

• Softwares SIG ou CAD, entre outros métodos



Divisor de águas



Fonte: IBGE, 1973





Índices Dimensionais

• Morfometria da Bacia (Condições fisiográficas
naturais):
o Quanto à drenagem
o Quanto à forma e relevo
o Classes de uso
o Quanto à forma



Área da Bacia Hidrográfica

• Uma das características mais importantes;

• A área reflete o volume de água presente na
bacia;

• A área é calculada após ser determinado os
divisores de água



• Uma vez definidos os contornos (divisor), a área pode ser
calculada por uma integral numérica (SIG) ou por métodos
manuais (planímetro, contagem, pesagem).

Área da Bacia Hidrográfica



Comprimento da Bacia e do rio principal

Estimativa do tempo de percurso da água



Ponto mais alto: 
300 m

Ponto mais baixo: 
20 m 

Comprimento drenagem = 7 km
Declividade = 0,04 m/m ou 40 m por km



Características quanto à forma

• KC: Coeficiente de Compacidade

• Fator de Forma

• Índice de Circularidade 



KC: Coeficiente de Compacidade

• Importância na ocorrência de inundações

O efeito da forma da bacia hidrográfica (Fonte: WILSON, 1956).

KC mínimo=1, bacia circular – Quanto maior o Kc, 
menos propensa a inundação



Ff: Fator de Forma

• Definida pela relação entre Largura 
Média da Bacia e o comprimento axial do 
curso d´àgua

• Susceptibilidade à inundações



Fonte: Hidrologia Definições Benedito C. Silva IRN / UNIFEI.



IC: Índice de Circularidade

• Compara a bacia a um círculo, como o 
Coeficiente de Compacidade (KC).

Onde: 
IC = Índice de circularidade (adimensional); 
A = Área da microbacia (ha ou km2); e, 
P = Perímetro (Km ou m); 

IC= 12,57 x A / P²



São Francisco

Outras: 
Tietê; 
Paranapanema;
Tocantins.

Exemplos: Alongadas



Paraíba � PE e AL

Exemplos: Alongadas



Taquari Antas - RS

Rio Itajaí - SC

Exemplos: Circular



Características quanto à Drenagem

• Ordem da Bacia 

• Densidade de Drenagem

• Coeficiente de Manutenção

• Extensão do Percurso Superficial

• Gradiente de Canais

• Índice de Sinuosidade



Características da Forma e Relevo

• Declividade Média

• Razão de Relevo

• Coeficiente de Rugosidade

• Classes de Uso



Uso e Ocupação do Solo 
(Importância)

• Escoamento da água e conservação dos
recursos naturais da microbacia;

• Florestas: maior interceptação, água demora
mais para escorrer;



• Substituição de florestas por área urbana
ou lavoura/pecuária.
- Riscos:

- Lixiviação
- Inundação
- Erosão
- Poluição nos rios



Delimite a bacia hidrográfica definida pelo ponto D na
figura abaixo:

Exercício
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