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RESUMO 

 

O objetivo do trabalho foi realizar a caracterização morfométrica e analisar a dinâmica de 

cobertura da microbacia Rio Azul. Foram analisadas as características geométricas, de 

relevo e drenagem, utilizando imagens do satélite ALOS, produto RTC com resolução 

espacial de 12,5 m, software QGIS e Google Earth Pro. A microbacia tem área de 407,55 

km2, perímetro de 11,54 km, formato alongado, baixa suscetibilidade a enchentes em 

condições normais de precipitação, altitude média de 230 m, relevo plano a ondulado 

(predominante), padrão de drenagem dendrítico de 5ª ordem, baixas densidades 

(hidrográfica, drenagem e nascentes), canal principal sinuoso, baixa eficiência de 

manutenção e tempo de concentração elevado. Nas regiões com relevos inclinados e 

encostas longas, recomenda-se a adoção de práticas integradas de manejo (mecânicas, 

vegetativas e edáficas), e a manutenção das áreas de matas ciliares nos recursos hídricos 

de toda a microbacia, para a conservação simultânea do solo e da água. A cabeceira da 

microbacia é essencial para manutenção do fluxo hídrico ao longo do ano, e considerada 

como área prioritária para implantação de projetos de recuperação de áreas degradadas, 

caso seja necessário. 

 

Palavras chave: Geotecnologias, características geométricas, recursos hídricos, 

topografia, planejamento ambiental. 
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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo fue realizar la caracterización morfométrica y analizar la 

dinámica de cobertura de la cuenca del Río Azul. Las características geométricas, de 

relieve y drenaje se analizaron utilizando imágenes satelitales ALOS, producto RTC con 

resolución espacial de 12.5 m, software QGIS y Google Earth Pro. La cuenca tiene un 

área de 407.55 km2, perímetro de 11.54 km. forma alargada, baja susceptibilidad a 

inundaciones en condiciones normales de precipitación, altitud media 230 m, relieve 

plano a ondulado (predominante), patrón de drenaje dendrítico de quinto orden, bajas 

densidades (hidrográfica, drenaje y manantiales), canal principal sinuoso, Baja eficiencia 

de mantenimiento y tiempo de alta concentración. En regiones con pendientes 

pronunciadas y pendientes largas, se recomienda la adopción de prácticas de manejo 

integradas (mecánicas, vegetativas y edáficas) y el mantenimiento de áreas ribereñas en 

los recursos hídricos de toda la cuenca, para la conservación simultánea del suelo y de 

agua La cabecera de la cuenca es esencial para mantener el flujo de agua durante todo el 

año, y se considera un área prioritaria para la implementación de proyectos para recuperar 

áreas degradadas, si es necesario. 

 

Palabras clave: geotecnologías, características geométricas, recursos hídricos, 

topografía, planificación ambiental. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A água é um recurso natural indispensável para a subsistência da vida, sendo encontrada 

em abundância no Planeta, porém, apenas 2,6% é água doce, e pode ser utilizada 

diretamente nas atividades humanas (Souza et al., 2016). Em função da grande 

importância da água, é necessário um planejamento rigoroso para garantir água em 

quantidade e qualidade adequada para a atual e futuras gerações. Constata-se na literatura 

que a bacia hidrográfica é considerada como a unidade ideal para o planejamento dos 

recursos hídricos, por ser onde ocorre a integração dos aspectos socioeconômicos com os 

recursos naturais, permitindo a obtenção simultaneamente de uma fonte de renda para o 

agricultor e a conservação ambiental (Santana, 2003). 

 

A bacia hidrográfica é uma área geográfica natural que apresenta um conjunto de terras 

bem drenadas por um rio principal e seus afluentes, onde se observa as consequências do 

uso e ocupação do solo (Pires et al., 2002). As informações necessárias para o 

planejamento na bacia estão relacionadas principalmente com as características 

hidrogeomorfométricas, por influenciarem a dinâmica hídrica no ecossistema (Shukla et 

al., 1990; Teodoro et al., 2007; Pissarra et al., 2010). 

 

As bacias são formadas por um conjunto de sub-bacias, cada um com um rio secundário 

que alimenta o rio principal, e a sub-bacia é composta por um conjunto de microbacias, 

cada uma composta por um rio terciário que alimenta o secundário, sendo observado, 

portanto, uma ordem hierárquica (Faustino, 1996; Santana, 2003). Neste contexto, 

verifica-se que as microbacias têm menores dimensões e facilitam o levantamento 

detalhado das características da paisagem, assim, são mais recomendadas para o 

planejamento e gestão dos recursos hídricos. 
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A microbacia Rio Azul, localizada no cone sul do Estado de Rondônia, têm 363 

propriedades rurais, uma área de confinamento de gado de corte, grande extensão de área 

com atividade pecuária, e nas últimas duas décadas, agronegócio com soja e milho (em 

franca expansão) (Silva, 2015). Esta área é essencial para o desenvolvimento sustentável 

da região, contudo, existem poucas informações para subsidiar o planejamento e gestão 

dos recursos hídricos. Em face ao exposto, objetivou-se realizar a caracterização 

hidrogemorfométrica da microbacia Rio Azul. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Localização e área de estudo 

 

O trabalho foi realizado na microbacia Rio Azul, Estado de Rondônia (Figura 1). A região 

tem clima do tipo Monção (Am) (Alvares et al., 2013), precipitação anual de 1.728,9 a 

1.843,7 mm (Franca, 2015), temperatura média anual de 23,7 °C, umidade relativa média 

anual de 80% (SEDAM, 2012), e vegetação nativa de transição, biomas de Cerrado e 

Floresta Amazônica (Miranda et al., 2006). 

 

Figura 1. Localização da microbacia Rio Azul, Amazônia Ocidental, Brasil. 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria. 
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Caracterização hidrogeomorfométrica 

 

Foram analisados os parâmetros geométricos (área, perímetro, fator de forma, coeficiente 

de compacidade e índice de circularidade), topográficos (altitude e declividade) e 

hidrográficos (padrão de drenagem, ordem dos cursos d’água, densidade hidrográfica, 

densidade de drenagem, densidade de nascentes, índice de sinuosidade, coeficiente de 

manutenção e tempo de concentração). A caracterização hidrogeomorfométrica foi 

realizada com as seguintes etapas: 

 

1ª Etapa: edição da rede de drenagem com a ferramenta “Adicionar caminho” do 

software Google Earth Pro (GEP). As trilhas foram salvas em formato Keyhole Markup 

Language (kml), unidas e ordenadas no software Track Maker Free (TMF). Em seguida, 

obteve-se o padrão de drenagem comparando-se o resultado com dados de Parvis (1950). 

 

2ª Etapa: delimitou-se e mensurou-se a área e o perímetro no software GEP. Nesta etapa 

levou-se em consideração os sulcos naturais da paisagem com auxílio da ferramenta 3D, 

e a rede de drenagem delimitada na etapa 1. 

 

3ª Etapa: os parâmetros fator de forma, coeficiente de compacidade e índice de 

circularidade, denotam a suscetibilidade a enchentes da microbacia, e foram calculados 

com as equações 1, 2 (Villela & Mattos, 1975) e 3 (Miller, 1953 apud Christofoletti, 

1980). 

 

𝐹 =
𝐴

𝐿²
 (Equação 1) 

 

Onde: F = fator de forma; A = área de drenagem da microbacia (km2); e L = comprimento 

do eixo da microbacia (km). 

 

𝐾𝑐 = 0,28 𝑥 𝑃 √𝐴 (Equação 2) 

 

Onde: Kc = coeficiente de compacidade; P = perímetro da microbacia (km); e A = área 

de drenagem da microbacia (km2). 

 

𝐼𝐶 = 12,57 𝑥 
𝐴

(𝑃²)
 (Equação 3) 

 

Onde: IC = índice de circularidade; A = área de drenagem da microbacia (km2); e P = 

perímetro da microbacia (km). 

 

4ª Etapa: mensurou-se as altitudes mínima e máxima, diretamente das imagens de satélite 

ALOS (Sensor Palsar), resolução espacial de 12,5 m, e a altitude média com a ferramenta 

“Estatística por Zona”, no software QGIS 2.10.1 (versão Pisa). Em seguida, mensurou-se 

a declividade da paisagem (%) com a ferramenta “Modelo Digital de Elevação”, com 

base nas imagens do satélite ALOS. 

 

5ª Etapa: mensurou-se as densidades de drenagem, hidrográfica e de nascentes com as 

equações 4 (Horton, 1932) , 5 (Horton, 1945) e 6 (Machado & Souza, 2005). 
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𝐷𝑑 =  
𝐿

𝐴
 (Equação 4) 

 

Onde: Dd = densidade de drenagem (km km-2); L = comprimento total dos canais (km); 

e A = área de drenagem da microbacia (km2). 

 

𝐷ℎ =  
𝑁𝑟

𝐴
 (Equação 5) 

 

Onde: Dh = densidade hidrográfica (rios km-2); Nr = número de rios de primeira ordem; 

A = área de drenagem da microbacia (km2). 

 

𝐷𝑛 =
𝑁𝑛

𝐴
 (Equação 6) 

 

Onde: Dn = densidade de nascentes (nascentes km-2); Nn = número de nascentes; e A = 

área de drenagem da microbacia (km2). 

 

6ª Etapa: as mensurações do índice de sinuosidade, coeficiente de manutenção e tempo 

de concentração, foram realizadas com as equações 7 (Villela & Mattos, 1975), 8 

(Christofoletti, 1980) e 9 (Kirpich, 1940, apud Targa et al., 2012). 

 

𝐼𝑠 = 100
(𝐿 − 𝐸𝑣)

𝐿
 (Equação 7) 

 

Onde: Is = índice de sinuosidade (%); L = comprimento do canal principal (km); Dv = 

distância vetorial do canal principal (km). 

 

𝐶𝑚 =  
1

𝐷𝑑
 𝑥 1000 (Equação 8) 

 

Onde: Cm = coeficiente de manutenção (m2 m-1); Dd = densidade de drenagem (km km-

2). 

 

𝑇𝑐 = 57 𝑥 (
𝐿3

𝐻
)

0,385

 (Equação 9) 

 

Onde: Tc = tempo de concentração (minutos); L = comprimento do talvegue principal 

(km); H = desnível entre a parte mais elevada e a seção de controle (m). 

 

7ª Etapa: classificou-se os parâmetros fator de forma, coeficiente de compacidade, índice 

de circularidade, ordem dos rios, densidade hidrográfica, densidade de drenagem, índice 

de sinuosidade e relevo, com dados da literatura (Tabela 1). 
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Tabela 1. Valores de referência para classificação de parâmetros geométricos, 

drenagem e relevo. 

 
Parâmetro Unidade Limite Classe 

Fator de forma (F)1 - 

< 0,50 Não sujeito a enchentes 

0,50 – 0,75 Tendência média a enchentes 

0,76 – 1,00 Sujeito a enchentes 

Coeficiente de compacidade 

(Kc)1 
- 

1,00 – 1,25 Alta propensão a enchentes 

1,26 – 1,50 Tendência média a enchentes 

> 1,50 Não sujeito a enchentes 

Índice de circularidade (Ic)2 - 

0,36 – 0,50 Forma alongada 

0,51 – 0,75 Forma intermediária 

0,76 – 1,00 Forma circular 

Ordem dos rios3 - 

1 Improvável habitat de peixes 

2 Baixas condições para habitação  

3 Moderadas condições para habitação 

≥ 4 Elevadas condições para habitação 

Densidade hidrográfica 

(Dh)4 
rios km-2 

< 3 Baixa 

3 – 7 Média 

7 – 15 Alta 

> 15 Muito alta 

Densidade de drenagem 

(Dd)5 
km km-2 

< 0,50 Baixa 

0,50 – 2,00 Média 

2,01 – 3,50 Alta 

> 3,50 Muito alta 

Índice de sinuosidade 

(Is)6 
% 

< 20 Muito reto 

20 – 29 Reto 

30 – 39,9 Divagante 

40 – 49,95 Sinuoso 

> 50 Muito sinuoso 

Relevo7 % 

0 – 3 

3 – 8 

8 – 20 

20 – 45 

45 – 75 

Plano 

Suave ondulado 

Ondulado 

Forte ondulado 

Montanhoso 

Fontes: 1Lima Júnior et al. (2012); 2 Silva (2012); 3Adaptado de Fairfull & Witheridge 

(2003); 4 Lollo (1995); 5 Beltrame (1995); 6Romero et al. (2017); 7Santos et al. (2013). 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Características morfométricas 

 

A microbacia Rio Azul tem área de 407,55 km2
, perímetro de 111,48 km, fator de forma 

de 0,09, coeficiente de compacidade de 1,55 e índice de circularidade de 0,41. Esses 

resultados demonstram que a microbacia tem forma alongada e baixa propensão a 

enchentes em condições normais de precipitação. Uma microbacia considerada alongada, 

quando comparada com uma microbacia circular de área equivalente, tem menos 

probabilidade de ocorrência de chuvas intensas em toda sua área simultaneamente 

(Villela & Mattos, 1975).  

 

As características geométricas se assemelham às encontradas nas microbacias dos rios 

Sete Voltas, Colorado e Vermelho (Fonseca & Silva, 2017). Essa região faz parte da bacia 

do Guaporé, o que explica a similaridade das características, e geralmente não têm 
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suscetibilidade a enchentes, com exceção das áreas localizadas às margens do rio 

Guaporé, o qual tem inundações sazonais. Apesar da baixa propensão a enchentes, 

mudanças de cobertura do solo podem ocasionar a redução da infiltração de água no solo, 

e elevar o escoamento superficial (Richart et al., 2005), proporcionando o extravasamento 

da calha principal em períodos de precipitações intensas e prolongadas. Diante deste 

possível cenário, recomenda-se o monitoramento de uso e ocupação do solo, para evitar 

a implantação de sistemas agropecuários e zonas urbanas nas zonas ripárias, associada 

com sistemas econômicos propícios a infiltração e água no solo, como sistemas 

agroflorestais, reflorestamentos e manejos florestais.  

 

Os valores de altitude variam de 186 a 480 m, com média de 230 m (Figura 2). A 

amplitude altimétrica de 294 m, sugere a presença de variações térmicas de 1,76 °C dentro 

da microbacia, uma vez que, geralmente há um decréscimo de 0,6 °C para cada 100 m de 

ascensão vertical (Biscaro, 2007). Assim, nas áreas de cabeceira há a tendência de 

ocorrerem climas mais amenos, e precipitações pluviométricas mais elevadas, devido a 

menor quantidade de energia necessária no processo de evapotranspiração, como 

observado por Castro Jr. (2001), enquanto que nas áreas próxima ao exutório, 

possivelmente ocorrerá o inverso. 

 

O maior potencial de precipitações na cabeceira da microbacia demonstra a importância 

dessa região para a manutenção dos cursos de água ao longo do ano, principalmente nos 

períodos de estiagem ou veranicos. Nestas condições, a área de cabeceira pode ser 

considerada como prioritária para a preservação ou conservação dos recursos florestais 

nativos, e implantação de sistemas contendo práticas integradas de manejo 

conservacionista. 
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Figura 2. Hipsometria da microbacia Rio Azul, Amazônia Ocidental, Brasil. 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Por influenciar a temperatura da região, a altitude pode ser utilizada para a localização de 

habitats preferenciais de espécies madeireiras, quando associada a capacidade de 

drenagem do solo. As espécies Aspidosperma macrocarpon Mart. e Amburana acreana 

(Ducke) A. C. Sm. ocorrem principalmente em áreas de várzeas não inundáveis com 

altitudes de 108 a 255 m, Aspidosperma parvifolium A. DC., Apuleia leiocarpa (Vog.) 

Macbr. e Astronium lecointei Ducke em ambientes com solos úmidos à bem drenados em 

altitudes de até 255 m (Figueiredo et al., 2015), Guapira opposita (Vell.) Reitz e Albizia 

polycephala (Benth.) Killip em altitudes próximas a 100 m, e a Eriotheca pentaphylla 

(Vell.) A. Robyns na altitude de 500 m (Rodrigues, 2010). Essas espécies florestais 

podem ter potencial econômico na microbacia em estudo, contudo são necessários mais 
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estudos, principalmente com relação aos outros fatores ambientais, para confirmar essa 

hipótese. 

  

É interessante frisar que os efeitos da altitude na diversidade de espécies variam em 

função do bioma, sendo observado que na floresta Amazônica, pode haver uma 

diminuição no número de espécies com o aumento da altitude (Méio et al., 2003). 

Portanto, há a tendência de ocorrer menor diversidade de espécies na região da cabeceira 

da microbacia. 

  

Os relevos na microbacia Rio Azul variam de plano a escarpado, com predominância das 

classes plano, suave ondulado e ondulado, respectivamente (98,75% da área total) (Figura 

3). Resultados semelhantes foram encontrados nas microbacias dos rios Bananeiras 

(Johem et al., 2018), Conceição (Siqueira et al., 2018), Tinguí (Santos et al., 2019) e 

D'Alincourt (Silva et al., 2019), demonstrando ser uma característica comum na região 

noroeste da Amazônia.  

 

As características dos relevos demonstram que a maior parte da região tem baixa 

suscetibilidade a perdas de solo por erosão hídrica. Nas áreas com relevos das classes 

ondulados a montanhoso, é importante a manutenção da cobertura florestal nativa onde 

não ocorreu a supressão da vegetação, assim como a implantação de sistemas 

agroflorestais, florestamento e reflorestamentos, para as áreas antropizadas, por serem 

mais sensíveis ao manejo do solo. Também se aconselha a adoção de práticas integradas 

de manejo conservacionista em função do elevado índice pluviométrico, para manutenção 

da cobertura, redução do escoamento superficial e aumento da infiltração de água, 

visando a redução de perdas de solo, matéria orgânica e nutrientes, e aumento da recarga 

hídrica no lençol freático. 

 

A declividade também está diretamente relacionada com a delimitação de áreas com 

aptidão agrícola (< 46,63%), uso restrito (46,63 a 100%) e preservação permanente (> 

100%) (Brasil, 2012), com potencial de mecanização (0-5, 5,1-10, 10,1-15 15,1-20 e > 

20%, classes extremamente apta, muito apta, apta, moderadamente apta e não 

recomendada, respectivamente) (Höfig & Araújo-Junior, 2015), e com a influência na 

taxa de propagação de incêndios (≤ 15, 16-25, 26-35, 36 a 45, e ≥ 46%, classes baixa, 

média, alta, muito alta e extrema influência, respectivamente) (Ribeiro et al., 2008). 

Assim, verifica-se que 98,75% da microbacia pode ser utilizada legalmente para 

implantação de sistemas agropecuários, tem moderado a elevado potencial de 

mecanização agrícola e baixa influência de propagação de incêndios. 
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Figura 3. Relevo da microbacia Rio Azul, Amazônia Ocidental, Brasil. 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Com relação à rede de drenagem (355,15 km), constata-se padrão dendrítico de 5ª ordem 

(Figura 4), densidade hidrográfica de 0,65 rios km-2, densidade de drenagem de 0,87 km 

km-2, densidade de nascentes de 0,65 nascentes km-2 (Figura 5), índice de sinuosidade de 

43,46%, coeficiente de manutenção de 1.149,42 m2 m-1 e tempo de concentração de 13,92 

h.  
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Figura 4. Rede e ordem de drenagem da microbacia Rio Azul, Amazônia Ocidental, 

Brasil. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

  



 
 

12 

 

Figura 5. Distribuição das nascentes na microbacia Rio Azul, Amazônia Ocidental, 

Brasil. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

As características da rede de drenagem sugerem alta complexidade ecológica do 

ecossistema aquático, baixa densidade hidrográfica, média densidade de drenagem, baixa 

densidade de nascentes, canal principal sinuoso, baixa eficiência de manutenção e 

elevado tempo de concentração. 

 

O padrão dendrítico é bem ramificado (Moreira et al., 2017), altamente eficiente, e 

formado por rochas com resistências semelhantes ao intemperismo (Figura 6). Essa 
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característica ocorre em regiões formadas por topografia de baixa declividade (Gabler et 

al., 2009), alto índice pluviométrico e chuvas de alta intensidade (Pinheiro et al., 2011). 

 

Figura 6. Litologia da microbacia Rio Azul, Amazônia Ocidental, Brasil. 

 

 
Fonte: Adaptado de CPRM (2021). 

 

O número de ordens indica que a microbacia tem porte médio, de acordo com a 

classificação de Vannote et al. (1980), resultando em valores consideráveis de 

profundidade e largura média do canal (Barila et al., 1981). Quanto mais elevados forem 

estes valores, maior a complexidade do sistema aquático, por influenciar o tamanho do 

corpo d’água, afetando a variabilidade de fluxo, estrutura do habitat, seleção alimentar, 
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probabilidade de extinção da fauna aquática e, consequentemente, a riqueza de espécies 

aquáticas (Horwitz, 1978; Hughes et al., 2011). 

  

As baixas densidades da hidrografia, drenagem e nascentes, são explicadas pela 

predominância de relevos com baixa declividade (Figuras 7 e 8) e alta permeabilidade do 

material de origem dos solos (Figura 6). 

 

Figura 7. Influência do relevo na distribuição de nascentes e rios na microbacia Rio 

Azul, Amazônia Ocidental, Brasil. 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 8. Influência do relevo na distribuição da drenagem na microbacia Rio Azul, 

Amazônia Ocidental, Brasil. 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Os parâmetros de densidade também estão associados com a elevada precipitação (Gabler 

et al., 2009), sugerindo que a microbacia tem baixa vulnerabilidade à erosão do solo, de 

acordo com a classificação de Stathopoulos et al. (2017). Portanto, constata-se que a 

região, naturalmente, não favorece a formação de novos canais de fluxo hídrico, mas em 

ambientes antropizados ou com baixa densidade de cobertura vegetal, pode ocorrer a 

formação devido a potencialização do escoamento superficial pela impermeabilização 

e/ou compactação do solo. 
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As baixas densidades (hidrográfica, drenagem e nascentes) demonstram a necessidade de 

um planejamento mais rigoroso para manutenção da quantidade e qualidade da água. A 

água é o principal veículo para transmissão de doenças como Amebíase, Cólera, 

Esquistossomose, Febre Tifóide, Giardíase, Leptospirose e a Hepatite A (Brasil, 2010), e 

está passível de contaminação por poluentes orgânicos, provenientes de excretas de 

animais em sistemas agropecuários. 

 

O formato sinuoso do canal principal da microbacia Rio Azul, favorece o acúmulo de 

sedimentos, com maiores concentrações na parte interna das curvas dos meandros, e 

denota menor velocidade de fluxo, permitindo a manutenção da água por mais tempo no 

ecossistema (Gabler et al., 2009). Essa característica na formação, associadas ao acúmulo 

de sedimentos, resultam em pequenas praias, que servem de berçário para reprodução de 

quelônios, comuns na Amazônia (Terán, 2005; Ferreira Júnior, 2009). 

 

É importante salientar que ao ocorrer o extravasamento da calha principal, será necessário 

mais tempo para a água voltar ao leito do rio, quando comparado a uma calha com formato 

retilíneo de mesmo comprimento e declividade. Porém, essa característica também 

permite deixar a água disponível por um período mais longo no sistema, sendo uma 

vantagem para regiões que utilizam sistemas de irrigação. 

 

O coeficiente de manutenção da microbacia demonstrou que são necessários uma área de 

1,15 km-2 para manter ativo 1 km de canal fluvial linear. Este valor é próximo aos valores 

observados por Fonseca e Silva (2017), nas microbacias do rio Belo, Cabixi, Colorado, 

Escondido, Sete Voltas e Vermelho (valor médio de 1,52 km-2 km), na região de Colorado 

D’Oeste, Rondônia. Portanto, a microbacia Rio Azul necessita de uma área menor que as 

referidas microbacias, para manter o comprimento de canal de água, sendo considerado 

mais eficiente em relação a manutenção dos cursos d’água e menos suscetível à escassez 

hídrica. A eficiência da manutenção dos cursos d’água está associada com o relevo, uma 

vez que o aumento da declividade ocasiona a elevação da densidade de drenagem (Figura 

8). 

 

Com relação ao tempo de concentração, constatou-se um tempo elevado para a água 

deslocar-se 65,1 km, referente ao ponto hidraulicamente mais distante da sub-bacia até o 

exutório. Este parâmetro é regulado pela combinação de inclinação, características da 

bacia e caminho de fluxo (USDA, 2010). Diante do exposto, verifica-se que o tempo de 

concentração está relacionado principalmente com a predominância de relevos com baixa 

declividade, associado com a forma alongada e sinuosidade da microbacia, que resulta 

em uma velocidade média de 4,28 km h-1. 

 

 

CONCLUSÕES 

  

A microbacia Rio Azul tem forma alongada, baixa susceptibilidade a enchentes em 

condições normais de precipitação, altitude média de 230 m e predominância de relevos 

planos a ondulados. A rede de drenagem tem padrão dendrítico de 5ª ordem, baixas 

densidades (hidrográfica, drenagem e nascentes), canal principal sinuoso, baixa eficiência 

de manutenção e elevado tempo de concentração. 
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A cabeceira da microbacia é considerada uma região prioritária para a implantação e a 

execução de projetos de conservação, com objetivo de atender a necessidade de 

preservação, restauração e manutenção dos recursos hídricos. As características de 

relevos com maior inclinação e encostas mais longas, demonstram a necessidade de 

critérios mais rigorosos para manejo e conservação do solo e água. 

 

O relevo pode ser utilizado para estimar a densidade hidrográfica, assim como nas 

densidades de drenagem e de nascentes, em áreas com floresta nativa densa, facilitando 

o planejamento da gestão em Unidades de Conservação (UCs), Florestas Nacionais 

(FLONAS) e outras áreas de interesse. 
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