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1 - INTRODUÇÃO 

A análise das redes de drenagem é de fundamental importância para a compreensão e 

caracterização de um sistema ambiental, uma vez que a estrutura ou forma como estes 

canais aparecem em superfície é resultante da interação entre elementos de natureza 

geológica, climatológica, biogeográfica e topográfica. 

O estudo das bacias hidrográficas têm sido, há muito, foco de atenção de 

pesquisadores ligados às ciências da terra, entretanto, também por um longo tempo, estas 

análises têm sido um tanto quanto descritivas e sem muita clareza na apresentação das 

idéias e resultados obtidos. 

Os trabalhos realizados por Christofoletti (1969, 1970) e Christofoletti & Oka-Fiori 

(1980), definiram a base metodológica para a análise morfométrica das redes de drenagem. 

Como se pode verificar em Canali & Oka-Fiori (1987), “a análise morfométrica da rede 

de drenagem consiste no estudo analítico de índices e parâmetros dos elementos 

componentes da rede de canais de drenagem, segundo princípios e leis de sua constituição, 

a fim de verificar o grau de consistência em relação aos fatores determinantes responsáveis 

pela sua estruturação”. 

A análise morfométrica de bacias hidrográficas inicia-se pelo ordenamento dos canais 

fluviais, com a finalidade de estabelecer a hierarquia fluvial. A partir de então, processa-se a 

análise dos aspectos lineares, areais e hipsométricos (Christofoletti, 1980). 

Desta forma, seguindo-se as propostas de Horton (1945), realiza-se inicialmente o 

ordenamento de canais de drenagem e logo em seguida os cálculos da Relação de 

Bifurcação (Rb), Relação entre o Comprimento médio dos Canais (RLm), (sendo 

necessários os valores dos comprimentos médios), os Equivalentes Vetoriais, as Relações 

entre os Equivalentes vetoriais, a Declividade Média ou Gradiente de Canais e a Relação 

entre os Gradiente de Canais. Em complemento a esta análise linear realiza-se a análise 

areal que envolve os cálculos de área da bacia, comprimento da bacia, densidade de rios e 

densidade de drenagem. 
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Para a coleta de informações para esta pesquisa utilizou-se basicamente a Carta 

Topográfica Vassoural SF-22-Z-C-V-1, na escala 1:50.000, confeccionada pelo Exército 

Brasileiro e publicada pelo IBGE em 1970. 

2 - LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A bacia hidrográfica do Rio Choco, área da presente pesquisa, está localizada entre os 

paralelos 23º37’35’’S e 23º43’38’’S e os Meridianos 50º17’06’’W e 50º20’15’’W, 

proximidades da rodovia estadual PR-78, na região norte do estado do Paraná. 

A bacia em questão está localizada no município de Ibaiti – PR (Figura 01), na região 

do 2º planalto paranaense. O Rio Choco é afluente do Córrego do Engano que, por sua vez, 

é afluente do Rio Laranjinha que deságua na margem esquerda do Rio das Cinzas. 

Figura 01: Localização do Município de Ibaiti no Estado do Paraná. 

 

3 - METODOLOGIA DE ANÁLISE 

Para o desenvolvimento desta pesquisa utilizamo-nos das propostas de Horton 

(1945) contidas em Crhistofolletti (1974), cujo resumo encontra-se na Tabela 01. 

Tabela 01: Resumo do Processo Metodológico Aplicado na análise Linear e Areal. 

Item Equação Definição Significado 
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Rb 
1+

=
Nu

NuRb
 

Nu = número total da canais 
de determinada ordem; 
Nu+1 = número total de 
canais de ordem 
imediatamente superior. 

É a relação entre o número 
de canais de uma 
determinada ordem com o 
número de canais de uma 
ordem superior 

Lm 
Nu
LuLm =

 
Lu – comprimento dos 
canais de determinada 
ordem 

É a relação entre o 
comprimento dos canais 
com o número de canais  

RLm 
1−

=
Lmu

LmuRLm Lmu – comprimento médio 
dos canais de determinada 
ordem 

É a relação entre o Lm dos 
canais de uma ordem com 
o Lm dos canais de uma 
ordem inferior. 

Ev 
 

   

Rev 
 1

Re
−

=
Evu

Evuv
 

Evu - Equivalente vetorial 
dos canais de determinada 
ordem 

É a relação entre os Evs de 
uma ordem com os Evs de 
ordem inferior 

Gc  
L / amax = (%) 

amax - altitude máxima 
L - comprimento do canal 
principal 

É a relação entre a cota 
máxima e o comprimento 
do canal principal 

    
 

Para a definição da área da bacia de drenagem, que é a área drenada pelo conjunto 

do sistema fluvial, utilizou-se de técnicas computacionais, ligadas à vetorização da bacia no 

AUTOCAD, pois o software, com suas funções, permite a aquisição de informações precisas 

com respeito ao perímetro e área da bacia. Tal procedimento necessitou de um processo 

prévio de digitalização da carta topográfica. 

Por meio do AUTOCAD pode-se ainda, realizar a medição dos canais de drenagem, 

tanto em linha reta quanto ao longo do curso, possibilitando a obtenção dos comprimentos e 

equivalentes vetoriais e a separação em níveis de vetorização, dentro do AUTOCAD, 

possibilitou a obtenção do número de canais existentes em cada uma das ordens. 

4 - ORDENAMENTO DOS CANAIS DE DRENAGEM 

Interessado nas interações entre os eventos hidrológicos e a geometria das bacias 

hidrográficas Horton (1945), mostrou como o sistema de drenagem pode ser dividido em 

componentes de ordens diferentes. Como se pode verificar em muitos trabalhos escritos 

sobre o assunto, a maior parte dos progressos que se teve na análise morfométrica das 

bacias hidrográficas teve origem no ordenamento dos canais de drenagem proposto por 

Horton, modificado mais tarde por Strahler 

Na presente análise morfométrica linear e areal da bacia hidrográfica do Rio Choco, 

realizou-se o ordenamento ou hierarquia fluvial dos canais de drenagem de acordo com a 

proposta de Horton (1945). 
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O reconhecimento da hierarquia dos canais é fato importante porque as diferentes 

feições morfométricas e hidrológicas associam-se a ela. Esse processo é realizado com a 

função de facilitar e tornar mais objetivo os estudos morfométricos sobre as bacias 

hidrográficas. De modo que, a ordenação dos canais passou a ser o primeiro passo para a 

análise morfométrica, especialmente no que diz respeito à coleta de dados desta natureza. 

Segundo o procedimento de Horton, “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. Quanto aos canais de 

quarta ordem recebem tributários de terceira ordem, e também os de ordem inferior”, e 

assim sucessivamente. Na proposta de Horton, o rio principal apresentará maior ordem e a 

manterá da nascente a foz. 

Há que se ter cuidado na aplicação do ordenamento dos canais fluviais, no que diz 

respeito à contagem do número de segmentos (que correspondem ao trecho do curso de 

água em que a ordem permanece constante), (Machado, 1982, BOWDEN & WALLIS, 1964), 

se aplicada a hierarquização de Horton obter-se-á um resultado, se aplicada a de Strahler, 

ter-se-á outro, mas com tendência de serem iguais no somatório do número de canais 

(Christofoletti, 1974). 

O ordenamento dos canais e hierarquização das bacias de drenagem, realizado para 

a bacia hidrográfica do Rio Choco permitiu verificar que os rios, em um total de 109 

(nascentes), são em sua grande maioria de 1ª. Ordem, distribuídos em 24 bacias de 2ª 

ordem e 4 bacias de 3ª ordem. Verificou-se, ainda, que muitos dos canais de 1ª ordem fluem 

diretamente para o rio principal da bacia, que é de 4ª ordem (Figura 02). 

5 - ANÁLISE LINEAR DA BACIA HIDROGRÁFICA 

5.1 - Relação de Bifurcação 

A relação de bifurcação (Rb) proposta por Horton (1945).é a relação existente entre o 

numero total de segmentos de certa ordem (N) e o numero total de segmentos de ordem 

imediatamente superior (Nu + 1). Serve para verificar se está acontecendo alongamento ou 

alargamento da bacia hidrográfica. Ferguson (1975, em Christofoletti & Filho, 1975), 

destacou a possibilidade de tomá-la como índice do tamanho e mesmo da forma da bacia, 

uma vez que valores diferentes de Rb indicam tipos diferenciados de convergência das 

redes fluviais e valores elevados de Rb correspondem às redes mais alongadas. 

Foi verificada também a Relação de Bifurcação (Rb) a qual foi definida por Horton 

(1945), como sendo a relação entre o número total de canais de uma certa ordem e o 

número total de canais de uma ordem imediatamente superior. Esta relação de Bifurcação é 
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constante para todos as ordens de rios de uma bacia (Strahler, 1952) e o resultado nunca 

pode ser inferior a 2. 

A relação de bifurcação tende a ser maior para área mais amorreadas, com bacias de 

drenagem muito dissecadas, do que para áreas colinosas” (Horton op cit), sendo de três e 4 

para as primeiras e de dois para as últimas. 

Para Strhaler a relação de Bifurcação não pode ser relacionada com o relevo, uma vez 

que ela é altamente estável e varia muito pouco de uma área (região) para outra, ou de um 

ambiente para outro, logicamente exceto onde o controle estrutural é muito significativo 

(Strahler, 1952). 

A magnitude das bacias é dada pelo número total de nascentes, ou canais de 1ª. 

Ordem, quanto maior o número de nascentes, maior a magnitude da bacia. 

A Relação de Bifurcação é um parâmetro que serve para discriminar as características 

ambientais segundo o desenvolvimento da rede de canais, bem com o a relação destas com 

a topografia e o substrato rochoso. 
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Figura 02: Ordenamento dos Canais Fluviais 

Relação ponderada de bifurcação, índices mais elevados correspondem a substratos 

rochosos com menor infiltração de água pluvial e maior escoamento superficial, por outro 

lado, índices menores correspondem aos substratos de maior permeabilidade e de menor 

escoamento superficial, a variação normal fica entre 3,0 e 5,0. 
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Encostas com altos declives também fazem com que o escoamento superficial 

predomine sobre a infiltração. 

Quando há forte controle estrutural pela ocorrência de falhas podem aparecer 

anomalias nas ordens superiores apenas. 

A Rb pode ser tomada como aspecto importante na análise topológica de redes 

fluviais. As condições ambientais, ou seja, as características climáticas e litológicas, são os 

principais fatores controlantes desse comportamento. 

Crist e filho 1975 afirmam que valores diferentes da Rb expressam ramificações e 

estruturações topológicas distintas nas redes de drenagem, em função do número de 

segmentos disponíveis nas diversas ordens para os mais variados arranjos possíveis, mas 

não possibilitam a análise da forma da bacia. 

5.2 - Comprimento Médio dos canais 

O comprimento dos canais aumenta à medida que aumenta a ordem em que os 

mesmos se enquadram. Os canais de 1º ordem da Bacia Hidrográfica do Rio Choco 

apresentam comprimento médio da ordem de 501,8m, os de 2º ordem 1338,3m, sendo 

quase 3 vezes maiores que os de 1º, os de 3º apresentam 1953m enquanto que o de 4º 

apresenta quase seis vezes o tamanho dos de 3º sendo este igual a 13822m. 

5.3 - Relação entre o Comprimento Médio dos Canais de Cada ordem 

Na relação dos comprimentos médios dos canais de cada ordem, Christofoletti 

(1974), propõe, “que o comprimento dos canais pode ser representado pela letra (L), 

representando também cada ordem dos canais, pela letra (u), e quanto a soma total dos 

comprimentos dos canais de cada ordem será (La), e o comprimento total de todos os 

cursos de água de uma bacia será representado por (Lt). Para se calcular o comprimento 

médio dos segmentos fluviais (Lm). Divide-se a sorna dos comprimentos de cada ordem 

(Lu), pelo numero de segmentos encontrados na respectiva ordem (Nu). Resultando na 

seguinte expressão.” 

Lm =  L u   

         Nu    

Com a relação entre o comprimento médio dos canais, Horton propiciou outra lei 

básica da composição da drenagem, que pode ser enunciada da seguinte maneira, “em uma 

determinada bacia, os comprimentos médios dos canais de cada ordem, ordenam-se 

seguindo uma série geométrica direta, cujo primeiro termo é o comprimento médio dos 

canais de primeira ordem, e a razão é a relação entre os comprimento médios”, e para 

 8372 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

calcular a relação entre os comprimentos médios, emprega-se a seguinte expressão. Sendo 

RLm a relação entre os comprimentos médios dos canais; Lmu é o comprimento médio dos 

canais de ma determinada ordem e Lmu+1 é o comprimento médio dos canais de ordem 

imediatamente inferior. 

Quanto ao comprimento do rio principal, determina-se a distância que se estende ao 

longo do curso de água desde a desembocadura ate determinada nascente. Para se definir 

qual é o no principal, utilizamos os seguintes critérios estabelecidos por Christofoletti (1974). 

“Primeiro, aplica-se os critérios estabelecidos por Horton, pois o canal de ordem mais 

elevada corresponde ao rio principal; em cada bifurcação, a partir da desembocadura, optar 

pelo ligamento de maior magnitude; e em cada confluência, a partir da desembocadura, 

seguir o canal fluvial montante situado em posição altimétrica mais baixa ate atingir a 

nascente do segmento de primeira ordem localizada em posição altimétrica mais baixa, no 

conjunto da bacia; o curso de água mais longo, da desembocadura da bacia ate 

determinada nascente, medido como a soma dos comprimentos dos seus ligamentos 

(Shreve, 1974: 1168)”. 

Seguidos estes critérios determina-se o comprimento dos rios principal, havendo 

uma pequena diferença se levarem em consideração os resultados obtidos através dos 

diversos critérios, mas que podem ser significativos na aplicação de pequenas bacias. 

5.4 - Resultados Obtidos na Análise Linear 

O ordenamento dos canais e hierarquização das bacias de drenagem, realizado com 

base nos critérios de Horton, permitiu verificar que os rios, em um total de 109, são em sua 

grande maioria de 1ª. Ordem, distribuídos em 24 bacias de 2ª ordem e 4 bacias de 3ª 

ordem. Verificou-se, ainda, que muitos dos canais de 1ª ordem fluem diretamente para o rio 

principal da bacia que é de 4ª ordem. 

Percebeu-se, por meio da relação de bifurcação que o número de canais aumenta em 

média 3 a 4 vezes ao passar de uma ordem inferior para uma superior, chegando a ser de 6 

vezes na transição dos canais de 2ª para os de 3ª ordem, o que permite fazer algumas 

inferências com respeito às características das rochas, ao grau de resistência destas frente 

ao entalhamento dos canais, à inclinação das encostas, ao escoamento superficial e 

infiltração da água e ao condicionamento das estruturas geológicas no desenvolvimento da 

rede de canais. 

Uma bacia pequena, com 32,920 km2, estreita e com um significativo número de 

canais mostra um substrato relativamente frágil, que permitiu o entalhamento de um número 

maior de canais. 
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O comprimento médio mostrou que os rios de 1ª ordem são curtos sendo poucos os 

que ultrapassam 500 metros de comprimento, enquanto que os de 2ª e 3ª ordens também 

são relativamente curtos sendo o comprimento médio próximo a 2km. A relação entre o 

comprimento médio permitiu verificar o quanto a extensão dos canais aumenta na transição 

de uma ordem para outra e verificou-se que ao passar da 1ª ordem para a segunda ocorre 

um aumento 2,66 vezes. Na transição dos canais de 2ª para os de 3ª este aumento é menor 

sendo, igual a 1,459 vezes. Já a transição dos canais de 3ª para o de 4ª a diferença de 

tamanho é bem significativa apresentando o canal principal em média, sete vezes maior que 

o tamanho dos canais de 3ª. 

O Equivalente Vetorial, que é a medição do comprimento dos canais em linha reta, 

confirma os resultados obtidos na análise do comprimento médio, mostrando o comprimento 

dos canais em linha reta, de cada ordem. A diferença básica entre o Comprimento médio e o 

equivalente vetorial é que o primeiro segue o curso do rio e depois do somatório é realizada 

a divisão pelo número de canais de cada ordem, enquanto que o segundo é realizada a 

medição em linha reta, da nascente à foz. 

A Relação entre os Equivalentes Vetoriais mostra o quanto os canais tiveram seus 

comprimentos multiplicados ao passarem de uma ordem para outra, este resultado é 

subjetivo pois despreza as sinuosidades dos canais fluviais, entendendo-os como retos. 

Verifica-se que a drenagem encontra-se em vales em forma de U. Com exceção do 

córrego/riacho Água Salgada, os demais afluentes do Rio Choco não apresentam extensão 

de destaque, o que pode ser detectado pelo valor encontrado para o comprimento médio 

dos canais. 

A tabela 02 mostra todos os valores obtidos através da análise morfométrica linear da 

bacia hidrográfica do rio Choco. 

Tabela 02: Resultados encontrados n a Análise Areal da Bacia do Rio Choco 

Ordem 
Nº de 

Canais Rb 
Lm 
(m) Rlm 

Ev 
(m) REv 

1 80 3,33 501,8 -  - 
2 24 6 1338,3 2,66 2739 2,631982 
3 4 4 1953 1,459 7209 1,435983 
4 1 - 13822 7,077 10352 - 

 

6 - ANÁLISE AREAL DA BACIA HIDROGRÁFICA 

A fim de precisar a análise da bacia hidrográfica foram utilizados alguns índices 

morfométricos propostos para a análise de bacias hidrográficas. Entre eles, assume 
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importância o relacionado com a densidade de rios. Este índice foi inicialmente proposto por 

Horton (1945), como freqüência de rios indicando quantidade de rios por unidade de área. 

Christofoletti – Oka Fiori (1980), afirmam que a “Densidade de Rios é importante 

porque representa o comportamento hidrográfico de determinada área, em um dos seus 

aspectos fundamentais: a capacidade de gerar novos cursos de água”. Este índice serviria, 

portanto, também para mostrar o “grau” de estabilidade ou equilíbrio (Marques, 1984:191) 

de uma bacia hidrográfica a partir da qual contou-se o número de nascentes aplicando-se à 

fórmula: 

D r =  Nº de nascentes   =     
         Área da bacia    

Neste caso tanto faz utilizar-se de Horton ou de Strhaler, pois o nu mero de nascentes 

é igual. O resultado final mostrará quantos rios ou quantas nascente existem por km 

quadrado, identificará a freqüência ou quantidade 

O índice Dr permite identificar as propriedades hidrográficas do substrato rochoso e 

das formações superficiais no que se refere à permeabilidade do terreno. Baixas densidades 

mostram que o subtrato é rochoso, enquanto que altas densidades mostram um substrato 

mais permeável. 

A densidade elevada de rios poderia estar associada ao comportamento das 

formações superficiais que devem apresentar uma maior participação de elementos 

texturais de natureza siltico-argiloso. 

Utilizando como referência os valores apresentados por Canali & Oka-Fiori (1987) para 

a drenagem da área do Parque Marumbi, 3,50 a 6,50 (baixa), 6,60 a 9,50 (média) e 9,60 a 

12,50 (alta) pode-se afirmar que a densidade de rio da bacia hidrográfica do rio choco é 

baixa, pois o resultado encontrado foi igual a 3,28. 

O Gradiente de Canais (Gc) é outro parâmetro de análise morfométrica de extrema 

importância enunciada por Horton (1945) e Strahler (1952). Este gradiente é a relação entre 

a diferença máxima de altitude entre a nascente e a foz com a extensão do respectivo curso. 

A sua finalidade é indicar a declividade dos cursos de água, podendo desta forma ser 

expressa em graus ou porcentagem. 

O Gradiente médio dos canais fluviais é um índice que reflete o comportamento do 

potencial erosivo e de transporte de sedimentos de uma bacia hidrográfica. 

No presente estudo, devido à limitação de tempo, não foram calculados os gradientes 

dos canais, mas percebeu-se uma variação maior à margem direita (100% é igual a 45º, 

Canali & Oka-Fiori, 1987, Pianaro & Quintino, 1978). 
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6.1 - Forma da Bacia 

Christofoletti & Filho (1975) afirmam que a forma das bacias hidrográficas está 

condicionada em grande parte pela concorrência expansionista das redes adjacentes e que 

esta expansão tenderá a existir enquanto a rede atinja não atingir o seu tamanho ideal e 

apresentar equilíbrio no que diz respeito ao escoamento. 

Christofoletti & Filho (1975) apresentam algumas maneiras de se identificar a forma 

que uma bacia hidrográfica apresenta. Dentre estas formas encontra-se a proposta de 

Horton (1932) que relaciona a área com o comprimento da bacia, sendo denominada fator 

de forma. A segunda maneira apresentada pelos autores é o conhecido índice de 

Circularidade proposto por Miller (1953), que relaciona a área da bacia com a área de um 

circulo com circunferência igual ao perímetro da bacia. Quanto maior for o valor do índice 

obtido, tanto mais próxima estará a bacia da forma circular. 

A importância deste índice se encontra no fato de a partir dele podermos realizar 

inferências sobre a maneira como se dá o escoamento superficial, no caso de uma bacia 

circular o escoamento será mais intenso concentrando as águas mais rapidamente na parte 

central da bacia, desta forma, há a possibilidade de ocorrerem cheias consideravelmente 

desastrosas nas proximidades do rio principal. 

No cálculo do índice de circularidade o valor máximo a ser encontrado será igual a 1,0 

quando a área da bacia corresponder exatamente a área do circulo de igual perímetro. 

Outra maneira de se estimar a forma da bacia hidrográfica é através da relação de 

alongação (Re) definida por Schumm (1956) como sendo a relação entre o diâmetro de um 

circulo com mesma área da bacia e o maior comprimento da mesma, que é medido 

paralelamente à linha (rio) principal da drenagem. O resultado obtido para este índice 

também terá valor maior igual a 1,0, podendo não ser muito confiável em função da medição 

ao longo da linha do rio principal que por vezes se apresenta extremamente sinuoso. 

Christofoletti & Filho (1975) comentam que a comparação de uma bacia hidrográfica 

com um circulo não é satisfatória, pois na natureza, em geral, elas não apresentam este 

formato, isto explica o fato de vários outros pesquisadores como Chorley, Malm e 

Pogorzelski (1957) e Ongley (1968, em Christofoletti, 1974) sugerirem outras maneiras de 

realizar esta análise. 

Outra maneira de se realizar a identificação da forma da bacia hidrográfica é através 

do índice de forma proposto por Lee e Salle (1970), que consiste basicamente em se 

delimitar a bacia hidrográfica, traçando uma figura geométrica que possa cobrir da melhor 

forma possível a referida bacia, realizando em seguida a relação da área relacionando-se a 

área de contato entre as duas com a área total da figura ou da bacia. 
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Christofoletti & Filho (1975), acrescentam que esta maneira de identificar a forma da 

bacia têm relevância, mas que não se presta à comparação entre as formas de diversas 

bacias hidrográficas. 

Para as obtenções em relação ao Comprimento da bacia, várias são as definições a 

propósito deste comprimento, acarretando diversidade no valor do dado a ser obtido. Dentre 

elas pode-se mencionar: a distância medida em linha reta entre a foz e determinado ponto 

do perímetro, que assinala eqüidistância no comprimento do perímetro entre a foz e ele. O 
ponto mencionado representa, então, a metade da distância correspondente ao 

comprimento total do perímetro, também através da maior distância medida, em linha reta, 

entre a foz e determinado ponto situado ao longo do perímetro, e com a distância medida, 

em linha reta entre a foz e o mais alto ponto situado ao longo do perímetro. Com a distância 

medida em linha reta acompanhando paralelamente o rio principal esse procedimento 

acarreta diversas decisões subjetivas quando o rio e irregular ou tortuoso, ou quando a 

bacia de drenagem possui forma incomum. 

Na descrição da Forma da bacia, a fim de, eliminar a subjetividade na caracterização 

da forma das bacias. Adotaremos o método empregado por David R. Lee e G. Tomas Salle, 

que em 1970, expõem o seguinte 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 (circulo, 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 a área total que pode pertencer a bacia e ou a 

figura geométrica, obtendo-se um Índice de forma. 

6.2 - Densidade de Rios 

 A densidade de rios (stream frequency) significa a quantidade de rios por unidade de 

área (Christofoletti & Oka-Fiori, 1980) O cálculo da densidade de drenagem é importante 

porque conforme mostram os autores citados “representa o comportamento hidrogeológico 

de determinada área, em um dos seus aspectos mais fundamentais: a capacidade de gerar 

novos cursos de água”. 

Quando da aplicação desta formula necessário se torna a identificação do número total de 

segmentos, entenda-se como segmentos, o número total de rios de primeira ordem que, na 

concepção de Sthraler, envolve todas as nascentes, isto é, o número total de nascentes 

permitirá identificar a magnitude de uma bacia hidrográfica. 

A densidade de rios fornece indícios para caracterizar as formações geológicas ou 

identificar o comportamento do substrato da bacia hidrográfica. 
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Ao realizarem análise dos valores da densidade de rios nas quadrículas São Pedro e 

Piracicaba Christofoletti & Oka-Fiori (1980) mostram que as áreas com afloramentos de 

diabásios se distinguem de outras áreas analisadas por apresentar valores de Dr superiores. 

As outras áreas analisadas pelos autores apresentam comportamento hidrogeológico 

semelhante (valor de Dr) porque são compostas de rochas sedimentares afetadas pelos 

mesmos processos de meteorização. 

Os autores destacam que é necessário se ter cuidado na interpretação dos resultados 

obtidos pelo cálculo da Dr e ao relaciona-lo com o embasamento geológico porque podemos 

estar fazendo inferências apenas com relação às formações superficiais que sem dúvida é 

controladora da Dr. 

Christofoletti (1978) coloca que “o índice Stream Frequency é amplamente utilizado, 

mas geralmente os pesquisadores cometem um equivoco:” fazem o ordenamento dos 

canais seguindo as idéias propostas por Strahler e aplicam a somatória da fórmula proposta 

por Horton, assim fazendo, adquirem um outro índice, o de densidade de segmentos da 

bacia. 

Para obter-se a densidade de rios. Que é a relação existente entre o número de rios 

ou cursos de água e a área da bacia hidrográfica que tem como finalidade comparar a 

freqüência ou a quantidade de cursos de água existentes em urna área de tamanho padrão 

corno, por exemplo, o quilometro quadrado, utilizar-se-á o método definido por R. F. Horton 

(1945), onde Dr é a densidade de rios; N é o número total de rios ou cursos de água e A é a 

área da bacia considerada sendo calculado pela seguinte formula. 

E importante ressalvar que o cálculo da densidade de rios é importante porque 

representa o comportamento hidrográfico de determinada área, em um de seus aspectos 

fundamentais: a capacidade de gerar novos cursos de água. 

6.3 - Densidade de Drenagem 

A Densidade de Drenagem (Dd) é um parâmetro essencial para expressar do grau de 

dissecação topográfica das paisagens elaboradas a partir da atuação fluvial (Strahler, 1964, 

em Christofoletti, 1983) ou a quantidade de canais disponíveis para o escoamento. 

Este índice permite fazer inferências com respeito ao substrato, à declividade das 

vertentes, à cobertura vegetal e à precipitação na área da bacia, apesar de ser apenas uma 

relação simples entre o comprimento total de todos os canais e a área da bacia. 

Christofoletti (1983), afirma que a Dd é resposta aos controles exercidos pelo clima, 

vegetação, litologia e outras características da área drenada, tendo relação com o 
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escoamento e o transporte de sedimentos na bacia e sendo a expressão das modificações 

naturais e antrópicas ocasionadas no interior desta. 

O passo inicial para o cálculo da Dd é a medição do comprimento total dos canais de 

drenagem, que pode ser feito com o uso do curvímetro ou em meio digital por intermédio de 

um Cad, Sig ou outro software, sendo a segunda opção a mais indicada pelo grau de 

precisão que oferece. 

O melhor elemento previsor para a Dd é o número de confluências por quilômetro 

quadrado (Gardiner, 1971, em Christofoletti, 1983). Os valores mais baixos de Dd são 

encontrados nas regiões desérticas, os valores máximos estão relacionados com regiões 

semi-áridas e os médios com as áreas temperadas 

Os valores de Dd podem ser mais altos em áreas tropicais que das latitudes 

temperadas (Peltier, 1962, em Christofoletti, 1983). 

A permeabilidade do terreno é maior quanto menor for o valor encontrado para a Dd e 

é menor quanto maior for o valor da Dd. Nas rochas e regolitos, onde a infiltração é menor o 

escoamento superficial é mais destacado, o que gera maior possibilidade de 

formação/abertura de canais superficiais, o que eleva o valor da Dd. 

Horton (1932, em Christofoletti, 1983), considerou que os valores de Dd oscilam entre 

0,93 a 1,24 km/km2, em áreas impermeáveis de precipitação elevada, e são menores em 

áreas permeáveis, com elevada taxa de infiltração, salientando assim a influencia da 

litologia e das variações pluviométricas no valor de Dd de cada bacia hidrográfica. 

Em um detalhamento maior, verifica-se que a Dd apresenta relação direta com outros 

elementos da área da bacia, como por exemplo, a cobertura vegetal, a rugosidade 

superficial (amplitude altimétrica) e o índice de escoamento. 

Christofoletti (1983), citando Carvalho, Piedade e França (1978), mostra que a Dd é 

menor em solos com grandes quantidades de argila (terra roxa) e maior nos solos com 

menor quantidade (podzólicos, litólicos). 

A Dd é dependente do tamanho da área da bacia e seu valor é maior quanto menor for 

o tamanho da área. As grandes bacias estão relacionadas à relevos mais suaves de modo 

que a Dd destas pode estar mais relacionada ao relevo/topografia do que à área, pois a 

rugosidade do terreno, as declividades acentuadas proporcionam a existência de um 

número maior de cursos de água. (Gregory & Walling, 1973, em Christofoletti, 1983). 

6.4 - Densidade de Segmentos 
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É a quantidade de segmentos existentes em uma bacia hidrográfica por unidade de 

área. Para a identificação deste índice deve-se utilizar o critério de ordenamento de canais 

proposto por Strahler e somar a quantidade de segmentos de todas as ordens da bacia. 

A
ni

Fs ∑=
 

A densidade de segmentos e a densidade de drenagem apresentam-se de forma 

distinta uma da outra, pois referem-se a aspectos distintos da textura topográfica (Melton, 

1958 em Christofoletti, 1978). 

Apesar de ser importante lembrar a existência deste parâmetro de análise de bacias 

hidrográficas, cabe salientar que tal cálculo não foi realizado para a Bacia Hidrográfica do 

Rio Choco em virtude de o ordenamento dos canais ter sido realizado com base nos 

critérios de Horton. 

6.5 - Resultados Obtidos na Análise Areal 

A delimitação da área da bacia hidrográfica com o uso da carta topográfica e sua 

digitalização por meio do software Autocad, possibilitou obter informações precisas com 

respeito ao seu perímetro e área, bem como informações relacionadas ao comprimento dos 

canais, para a análise linear. 

Com respeito ao valor encontrado para a área da bacia hidrográfica, este foi igual a 

32,920 km2, podendo ser, por isso, considerada uma bacia de pequenas dimensões. 

Para a obtenção do valor relativo ao comprimento da bacia, utilizou-se, como sugere 

Christofoletti (1980), a medida da maior distância entre a foz do rio principal e o ponto 

extremo mais elevado, dentro do perímetro da mesma. O valor encontrado representa, 

então, a metade da distância correspondente ao perímetro, sendo o mesmo igual a 10,516 

km de comprimento. 

Os cálculos referentes à densidade de rios possibilitaram encontrar o resultado de 3,28 

nascentes por km2 podendo-se considerar que é uma baixa densidade de rios, já que 

utilizando como referência os valores apresentados por Canali & Oka-Fiori (1987) para a 

drenagem da área do Parque Marumbi, os mesmos apresentam e classificam os valores da 

densidade de drenagem em: 3,50 a 6,50 (baixa), 6,60 a 9,50 (média) e 9,60 a 12,50 (alta). 

Quanto à descrição da forma da bacia, a fim de eliminar a subjetividade na 

caracterização, utilizou-se o método que emprega o índice de circularidade proposto por 

Miller (1953 in Christofoletti (1980), que relaciona a área da bacia com a área de um circulo 
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com circunferência igual ao perímetro da bacia. Nessa relação dividiu-se a área da bacia 

pela área do circulo e chegou-se ao resultado de 0,441. 

De acordo com Miller “o resultado máximo obtido neste índice é 1” e quanto maior o 

valor, mais próxima da forma circular estará a bacia. Após este calculo, verificou-se que a 

bacia do rio choco enquadra-se numa forma retangular, próxima à triangular, não 

apresentando forma circular. 

A densidade de drenagem, segundo Strahler (1964, em Christofoletti, 1983) é um 

parâmetro essencial para expressar o grau de dissecação topográfica das paisagens 

elaboradas a partir da atuação fluvial ou a quantidade de canais disponíveis para o 

escoamento. Após a medição do comprimento total dos canais Lt, por intermédio do 

AUTOCAD em meio digital, e a medição da área da bacia, dividiu-se o primeiro pelo 

segundo obtendo-se um resultado igual a 1,97 para o parâmetro densidade de drenagem. 

Em um detalhamento maior, verifica-se que a Dd apresenta relação direta com outros 

elementos da área da bacia, como por exemplo, a cobertura vegetal, a rugosidade 

superficial (amplitude altimétrica), o índice de escoamento, a litologia e as variações 

pluviométricas. 

Tabela 03: Resultados encontrados na Análise Areal da Bacia do Rio Choco 

Ordem
Nº de 

Canais 

Área 
da 

Bacia
Comprimento 

da Bacia Dr Ic Dd 
1 80 
2 24 
3 4 
4 1 

32.920
km2

 

 
10.516 m 

 

 
3,28 

 
0,441 

 
1,97 

 
 

7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As análises realizadas permitiram realizar uma caracterização das condições Geo-

ambientais da área correspondente a Bacia Hidrográfica do Rio Choco, particularmente no 

que se refere aos dados morfométricos, os quais são importantes por possibilitarem a 

análise e descrição de alguns dos elementos do ambiente da bacia de modo a possibilitar 

inclusive um aproveitamento destes para a gestão e o gerenciamento da área. 

O ordenamento dos canais de drenagem e hierarquização das bacias de drenagem 

permitiu verificar que os rios têm pequena dimensão sendo sua maioria de 1ª ordem. 

A relação de bifurcação permitiu identificar características das rochas relacionadas ao 

grau de resistência das rochas frente ao entalhamento dos canais, inclinação das encostas, 
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escoamento superficial e infiltração da água e a análise do condicionamento das estruturas 

geológicas no desenvolvimento da rede de canais. 
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