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Resumo: O estudo e gerenciamento de bacias hidrográficas possui sua importância facilmente 

observada considerando-se o papel da água na vida humana. Neste contexto, esta pesquisa buscou 

realizar uma caracterização morfológica e ocupacional do solo em uma bacia tributária do Lajeado 
Grande, através da aplicação de formulações hidrológicas existentes e com auxílio do software QGIS, 

permitindo realizar uma análise das potencialidades e fragilidades hidrológicas da bacia. Conforme 

resultados obtidos referentes a morfologia da bacia, podemos destacar sua área de 35,38 km², sua 
densidade de drenagem de 1,656 km/km² e o tempo de concentração igual a 163 minutos. Com 

relação ao uso e ocupação do solo, foi encontrado um percentual expressivo utilizado pela 

agricultura, correspondente à 87%.  
 

Palavras-chave: Bacias hidrográficas. Caracterização morfológica e ocupacional do solo. Lajeado 
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SOIL OCCUPATION ANALYSIS AND MORPHOLOGICAL 

CARACTERIZATION OF THE TRIBUTARY WATERSHED OF 

LAJEAGO GRANDE AT THE COUNTIES OF SEDE NOVA AND 

CAMPO NOVO – RS 

 

 
Abstract: The study and management of watersheds has its importance easily observed considering 

the water’s role in human life. In this context, this research aimed at making a morphological and 
occupational characterization of soil in a tributary watershed of Lajeado Grande, through the 

application of existing hydrological formulations and using the QGIS software, allowing to perform 

an analysis of the strengths and weaknesses of the watershed. According to the results concerning the 

morphology of the watershed, we can highlight your area of 35.38 km², its drainage density 1.656 
km/km² and concentration time of 163 minutes. Regarding the use and occupation of soil, a significant 

percentage is used for agriculture, corresponding to 87%.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A bacia hidrográfica é um território natural, que tem como limite os cursos d’água que seguem 
para um ponto em comum. Seus recursos naturais, incluindo vegetação, solo e água, possuem 

características únicas e individuais, que permitem organizá-las pelas suas qualidades e processos 

hidrológicos. (PINTO et al, 1976). 
De acordo com Paiva e Paiva:  

 

Estas características fazem com que fenômenos de transformação chuva-
vazão em pequenas bacias hidrográficas possam ser descritos utilizando 

métodos relativamente simples. Muitas vezes, todos processos relevantes, 

são reunidos em alguns poucos elementos, tais como intensidade da chuva e 

área da bacia. Assim, aplicações rotineiras de projetos de engenharia 
normalmente utilizam enfoques simplificados, concentrando a variabilidade 

de parâmetros e variáveis apenas no tempo e desconsiderando sua variação 

espacial [...]. (PAIVA e PAIVA, 2001, p. 03). 
 

Segundo Sebusiani e Bettine (2011), a ação antrópica sobre a superfície uma bacia 

hidrográfica ocasiona alterações no sistema hidrológico, como introdução de superfícies 
impermeáveis, reduzindo a infiltração e, por outro lado, aumentando a dinâmica do escoamento 

superficial, podendo ocasionar graves prejuízos socioeconômicos principalmente na incidência de 

eventos extremos. 

Conforme Pinto et al (1976), para compreender o dinamismo de uma bacia, torna-se 
indispensável quantificar suas condições e processos, principalmente pela necessidade do 

conhecimento de seus parâmetros físicos, aos quais, alguns aplicáveis à bacia como um todo, enquanto 

que outros relativos a apenas algumas características do sistema. Neste contexto das inter-relações 
existentes entre esses fatores de forma e os processos hidrológicos de uma bacia hidrográfica, torna-se 

relevante expressar as características da bacia em termos quantitativos. (SILVEIRA, 2000). 

O processo de planejamento integrado apresenta-se como base para otimização da gestão dos 

recursos hídricos, buscando interagir informações preliminares para posteriormente avaliar condições 
de desenvolvimento dos recursos. (GARCEZ e ALVAREZ, 1999). 

De acordo com a Lei 10.350/1994, o Rio Grande do Sul abrange três Regiões Hidrográficas 

(Região do Guaíba, do Litoral e do Uruguai), que são posteriormente subdivididas em 25 bacias 
hidrográficas. (ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 2010). 



 

 

Figura 01 - Distribuição espacial das bacias hidrográficas e suas respectivas regiões 

 
Fonte: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – FEPAM (2009/2010). 

 
A bacia tributária do Lajeado Grande, objetiva deste estudo, situada em zona rural dos 

domínios dos municípios de Sede Nova e de Campo Novo, no estado do Rio Grande do Sul, que, 

conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, possuem respectivamente uma 

população de 3.011 e 5.459 habitantes, dispersos em uma extensão de 119,297 e 222,073 km2 

consecutivamente. Em complementação ao exposto, está inserida na bacia dos Rios Turvo – Santa 

Rosa – Santo Cristo (U030), a qual é subdividida em quatro Unidades de Planejamento e Gestão 

(UPGs): Buricá, Comandaí/Amandaú, Santa Rosa/Santo Cristo e, por fim, a Turvo/Lajeado.  
No Brasil, as bacias de captação sofrem de uma enorme carência de informações 

principalmente a falta de um monitoramento contínuo. Devido a isso, é de grande relevância a análise 

desta bacia, para que se possa caracterizar e categorizar suas principais particularidades, visando a 
preservação de seus recursos hídricos, uma vez que, a água, única, escassa e distribuída irregularmente 

pelo planeta, é o bem mais precioso que possuímos.  

 

2. Metodologia 
 

Os pressupostos metodológicos desta pesquisa baseiam-se em uma revisão bibliográfica em 

torno do tema, empregando formulações hidrológicas existentes para a realização de uma 
caracterização fisiológica da bacia tributária do Lajeado Grande e posteriormente da análise dos 

resultados obtidos.   

Para a realização da caracterização do relevo, utilizou-se imagens espaciais de extensão .geotif 

geradas em 15 de junho de 2015 pelo satélite Landsat-8, o qual possui sete bandas multiespectrais com 
resolução espacial de 30 metros, e uma banda pancromática com resolução de 15 metros, 



 

 

disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), que posteriormente foram 

processadas pelo software SIG (Geographic Information System) QGIS versão 2.10.1. 

 Através do software, realizou-se primeiramente o agrupamento das imagens por camadas 
através da ferramenta Mosaico, utilizando-se da composição colorida de cores RGB (True Color 

RGB), bandas 4/3/2, favorecendo a visualização da vegetação, a qual foi fusionada na sequência 

através dos algoritmos Orfeo Monteverdi com a banda pancromática para uma melhor resolução da 
imagem. Posteriormente, vetorizou-se os diferentes tipos de ocupação do solo.  

 Os procedimentos descritos foram realizados utilizando o Datum oficial brasileiro 

SIRGAS2000 e as coordenadas do sistema Universal Transversa de Mercator (UTM) para a possível 
sobreposição da imagem processada com a vetorização dos dados e a realização dos cálculos das áreas 

de ocupação do solo. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

 Através da aplicação da metodologia empregada, foi possível identificar e analisar as 

características morfológicas e quantificar o uso e ocupação do solo da bacia.  

 

3.1 Área e perímetro 

 
 No que diz respeito a área e ao perímetro, obteve-se valores respectivamente de 35,38 km² e 

25,37 km, indicando que a bacia em estudo pode ser considerada relativamente pequena. 

 

3.2 Padrão de drenagem 
 

Em uma bacia, a disposição da rede de drenagem expressa inúmeras variações. Os conhecidos 

padrões de drenagem são definidos através de mapas topográficos geológicas, baseando-se em virtude 
de critérios geométricos. Conforme a figura 02, evidencia-se claramente a forma dendrítica, à qual 

assemelha-se a disposição de uma árvore. (GARCEZ e ALVAREZ, 1999). 

 

Figura 02 - Padrão de drenagem de bacia tributária do Lajeado Grande 

 

   Fonte: Elaborado pelo autor. 
 



 

 

3.3 Densidade de Drenagem (Dd) 

 

 “A relação entre o comprimento total dos cursos de água efêmeros, intermitentes e perenes de 
uma bacia hidrográfica e a área total da mesma bacia é denominada densidade de drenagem”. 

(GARCEZ e ALVAREZ, 1999, p. 50). A densidade de drenagem, foi obtida através da aplicação da 

equação (1): 
 

                                    

 
 Conforme o resultado obtido, chega-se à conclusão de uma drenagem baixa da bacia, o que 

pode ser alavancado ainda mais em devido ao alto índice de permeabilidade do solo da região. 

 

3.4 Hierarquização dos Cursos d’Água 

 

Para fins de hierarquização dos cursos d’água, utilizou-se o modelo proposto por Strahler  

(1957). 

Figura 03 - Hierarquização dos Cursos d’água segundo o método de Strahler (1957) 

 
          Fonte: Elaborado pelo autor. 



 

 

 

 

 

3.5 Uso e Ocupação do Solo 

 

 Através da vetorização da ocupação do solo com o auxílio do software QGIS e das imagens de 
satélite, elaborou-se o presente mapa temático: 

 

Figura 04- Mapa de ocupação do solo na bacia tributária do Lajeado Grande 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Percebe-se através do mapa a predominância da agricultura, atendendo a um percentual de 

aproximadamente 87% da ocupação do solo, enquanto a área verde corresponde a 11,5% e o restante 

corresponde a outras formas de ocupação.    
Analisando os relatórios realizados pela Engeplus (2012), justifica-se a grande influência da 

agricultura como atividade econômica da região principalmente devido ao maior percentual consultivo 

para irrigação ser o da UPG em que a bacia está inserida, com demanda de 958,6 L/s, conforme figura 
05. 



 

 

Figura 5- Demandas para irrigação superficial e por UPG 

 
                                              Fonte: Engeplus (2012) 

 

Também conforme mapa temático, identificou-se aproximadamente um total de 56 açudes e 

61 edificações dentro do perímetro da bacia. Entre as edificações percebeu-se três instalações de 
suinocultura nas quais foi visível a identificação dos reservatórios de manejo dos dejetos, embora não 

seja possível através desse estudo identificar se estão licenciados e com funcionamento adequado. É 

sabido que dejetos de suínos são resíduos altamente poluidores, que prejudicam o meio ambiente, em 
especial a qualidade da água e o desenvolvimento de peixes e outros organismos aquáticos. 

 

3.5 Tempo de Concentração (tc) 

 

Para realização do cálculo do tempo de concentração, utilizou-se a equação desenvolvida por 
Watt e Chow (1985). Entre as variáveis da formulação, atribuiu-se o valor do comprimento do curso 

d’água principal L = 8,7634 quilômetros, este obtido com o auxílio do software AutoCAD, e a 

declividade média S = 0,01, alcançada através da relação entre a diferença de altitude e a extensão 
total dos cursos d’água da bacia. 

 
 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através do estudo da bacia hidrográfica tributária do Lajeado Grande, pode-se identificar suas 

características morfológicas, como sua densidade de drenagem, seu tempo de concentração e descrever 
a hierarquização dos cursos d’água.   

O uso da geotecnologia através das imagens de satélite e do software Quantum GIS 

demostraram-se como ferramenta muito útil no estudo e no planejamento de bacias hidrográficas, 
principalmente em função da mesma não possuir um banco de dados com informações anteriormente 

estabelecidas. 
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