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Resumo: Conhecer as principais características de uma bacia hidrográfica é fundamental para o um 

correto planejamento do uso dos recursos hídricos, bem como do uso e ocupação do solo. Isso permiti 

indicar as potencialidades e fragilidades naturais de uma bacia. Sendo assim o presente estudo se 

atentou a caracterização da bacia hidrográfica do Rio Corda - MA, com o objetivo de estudar e 

definir suas principais características físicas, morfométricas e hidrológicas (chuva e vazão), 

aplicando a metodologia de caracterização morfométrica, análise de dados hidrológicos de 

precipitação e vazão e construção da curva de permanência. Pelos resultados obtidos, a bacia em 

questão não é propícia a enchentes. As vazões de referência são de 23,0 m³/s, 17,5 m³/s e 16,3 m³/s, 

para a Q50% Q90% Q95%, respectivamente, e apresenta vazão diária média de 20 m³/s e 

precipitação média diária de 3mm. Os rios principais, Corda e Mearim, exercem bastante influência 

na economia da região, contudo identificou-se danos ambientais causados pela ocupação das 

margens do rio. 
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MORPHOMETRIC AND HYDROLOGICAL CHARACTERIZATION 

OF A HYDROGRAPHIC BASIN AS AID TO THE MANAGEMENT OF 

WATER RESOURCES 
 

Abstract: Knowing the main characteristics of a river basin is fundamental for a correct planning of 

the use of the water resources, as well as of the use and occupation of the ground. This indicates the 

potentialities and natural fragility of a basin. The present study aimed to characterize the Corda - MA 

hydrographic basin, with the objective of studying and defining its main physical, morphometric and 

hydrological characteristics (rainfall and flow), applying the methodology of morphometric 

characterization, hydrological data analysis of precipitation and flow and construction of the 

permanence curve. Due to the results obtained, the basin in question is not conducive to flooding. The 

reference flows are 23.0 m³ / s, 17.5 m³ / s and 16.3 m³ / s, for Q50% Q90% Q95%, respectively, and 

presents average daily flow of 20 m³ / s and average daily precipitation of 3mm. The main rivers, 

Corda and Mearim, have a considerable influence on the region's economy and culture, but 

environmental damage caused by occupation of the river banks has been identified. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a Política Nacional de Recursos Hídricos – PNRH (Lei n° 9.433, de 8 

de Janeiro de 1997), os recursos hídricos são bens de domínio público, limitados, dotados de valor 

econômico, que devem ser cobrados pelo seu uso, devem proporcionar o uso múltiplo das águas e em 

situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação 

de animais. 

Esta lei tem como um de seus instrumentos o Sistema de Informação dos Recursos 

Hídricos, que por sua vez, tem a responsabilidade de reunir, dar consistência e divulgar os dados e 

informações sobre a situação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos no Brasil, considerando a 

bacia hidrográfica como unidade territorial para implementação e atuação do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

Como os Planos de Recursos Hídricos devem constar de diagnóstico atual desses 

recursos, balanço entre disponibilidades e demandas futuras, entre outros (art.7, seção I, Lei 

n.9433/97), o levantamento de dados de informações hidrológicas é básico para o planejamento dos 

recursos hídricos nas bacias hidrográficas. Assim, um sistema de coleta de dados serve de base para 

vários estudos, nas diversas áreas da ciência, como meteorologia, engenharia, biologia e 

principalmente em hidrologia. 

A importância da legislação para os recursos hídricos está no fato da obrigatoriedade, 

prevista para todos os gestores, usuários e sociedade civil, poderem usufruir das reservas de água, 

pautando-se em assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em 

padrões de qualidade adequados aos respectivos usos, a utilização racional e integrada dos recursos 

hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável, a prevenção e 

a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos 

recursos naturais. 

Por toda sua importância no planejamento dos recursos hídricos, pesquisar as principais 

características de uma bacia hidrográfica é fundamental para o desenvolvimento sustentável. Sendo 

assim o presente estudo tem por objetivo a caracterização morfométrica da bacia hidrográfica do rio 

Corda, buscando definir também, algumas de suas principais características físicas, hidrológicas e 

climatológicas, e assim poder contribuir na gestão dos recursos hídricos desta região. 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Área de Estudo 

O presente estudo envolve as etapas de caracterização morfométrica e estudo do 

comportamento da série histórica de dados de vazão e precipitação da bacia do rio corda. Assim sendo, 

a metodologia compreende a definição de parâmetros morfométricos e a análise das duas variáveis 

hidrológicas (chuva e vazão) da bacia do rio corda. 

A Bacia Hidrográfica do Rio Corda (Figura 1) está localizada no estado do Maranhão, na 

Micro Região do Alto Mearim, abrangendo o sul do município do Barra do Corda e Porção norte de 

Fernando Falcão. Possui uma área de aproximadamente 4794 Km² e tem como rio principal o Rio 

Corda ou Capim. 

Essa região apresenta uma economia baseada no setor primário, mais notadamente na 

rizicultura e a pecuária leiteira. Neste contexto, destacam-se também a extração de gipsita e calcário, 

materiais básicos da indústria da construção civil (RIOS, 2005). Os rios Corda e Mearim exercem 

bastante influência na economia e cultura da região, sendo importantes fontes de renda pelo 

fornecimento de água, pesca turismo e demais atividades secundárias. 



 

 

O ecossistema inserido na bacia do rio corda é formado por um conjunto de delicados 

ecossistemas de grande relevância ambiental, que trazem oportunidades de turismo e lazer.  

A ocupação da região é caracterizada por danos ambientais causados pela ocupação das 

margens do rio, onde tem causado sérios prejuízos que envolvem comprometimento da qualidade da 

água, o assoreamento e inundações. As inundações ocorrem pelo processo de impermeabilização das 

margens, contribuindo para a rápida drenagem do terreno, fazendo com que o volume repentino de 

água transborde (VASCONCELOS et. al, 2012). 

 

Figura 1 - Bacia do rio Corda 

 

 

2.2. Caracterização Morfométrica 

A caracterização morfométrica pode ser realizada com base na integração entre os 

parâmetros geométricos e técnicas de geoprocessamento para determinar as áreas propensas a rápidas 

inundações, por exemplo (MASOUD, 2015). Com a obtenção das delimitações das áreas das bacias 

em estudo, o passo seguinte é a definição das características físicas, como: área da bacia, perímetro, 

coeficiente de compacidade, fator de forma, índice de circularidade, declividades, altitudes, densidade 

de drenagem, ordem dos cursos d'água, entre outros. 

Segundo Chandrashekar et al. (2015), a análise morfométrica detalhada de uma bacia 

contribui grandemente para caracterizar o impacto da drenagem sobre as características de relevo. Na 

Tabela 1 há indicação dos parâmetros morfométricos considerados neste estudo, bem como as 

formulações e suas respectivas referências. 

 

 

 



 

 

Tabela 1 – Parâmetros morfométricos, formulas e referências 

Parâmetros Morfométricos Formulação Referência 

Geometria da Bacia   

Área de Drenagem (A) Definido pelo SIG Schumm (1956). 

Comprimento do rio principal (L) Definido pelo SIG Schumm (1956). 

Comprimento total dos cursos d’água 

(Lc) 

Definido pelo SIG 

Lc = 100 (L / LB) / L 

 

Mansikkaniemi 

(1970) 

Perímetro (P) Definido pelo SIG Schumm (1956). 

Largura média Definido pelo SIG Schumm (1956). 

Forma da bacia   

Índice de compacidade (Kc) Kc = 0,28*P/A² 
Villela & Mattos 

(1975) 

Índice de conformidade (Kf) Kf = A/L² 
Villela & Mattos 

(1975) 

Índice de circularidade (Ic) Ic = 4πA/P² Miller (1953) 

Rede de Drenagem   

Rede de drenagem (Rd) Rd = ∑Lc/A Horton ( 1945) 

Número de cursos d'água (Nc) Nc = ∑L Horton (1945) 

Densidade de drenagem (Dd) Dd = L/A Horton (1945) 

Ordem dos cursos dágua Nível hierarquico Strahler (1964). 

Declividade   

Diferença de nível da nascente a foz 

(∆H) 

Definida pelo SIG com 

o uso do MDE Strahler (1952) 

Declividade equivalente (Ieq) 
Definida pelo SIG com 

o uso do MDE  

Comprimento do rio principal (L) 
Definido pelo SIG 

  

Tempo de concentração Tc = 5,3(L²/Ieq)1/3 
Picking (1951) 

 

2.3. Informações Hidrológicas 

Segundo Tucci (2012), o regime hidrológico de uma bacia, pode ser conhecido, se 

dispusermos de um histórico de séries de dados hidrológicos observados na região. Os postos hidro 

meteorológicos são ferramentas que realizam as medições de eventos de chuva, vazão, evaporação, 

etc., e podem gerar informações sobre o comportamento das diversas variáveis hidrológicas. Quanto 

maior o histórico, uma melhor distribuição espacial dos postos e melhor qualidade dos dados, melhor 

será o conhecimento das condições de água disponível em uma bacia. Assim, para o estudo do 

comportamento da precipitação e da vazão na bacia do rio corda, serão adotados os dados hidrológicos 

monitorados pela Agência Nacional de Águas (ANA), através das estações Pluviométricas e 

Fluviométrica (Tabela 2), disponíveis no site hidroweb.ana.gov.br, localizadas na bacia do rio corda. 

 

 

 

 



 

 

Tabela 2 - Estações Fluviométrica e Pluviométrica adotadas no estudo hidrológico da bacia do rio 

corda 

Estação Código Àrea(K

m²) 

Qmed 

(m³/s) 

Pmed 

(mm) 

Período 

Rio Corda II 332150

00 

4794 25 600 2000-2007 

Rio Corda II 005450

11 

2000-2007 

 

A Bacia do Rio Corda tem como rio principal o Rio Corda, com aproximadamente 136 

Km de extensão, tendo como principais afluentes: Rio Ourives, Rio do Pau Grosso e Rio Fundo. Ao 

todo são mais de 820 Km de extensão, se considerarmos todos os trechos de rios existentes na bacia. 

Conforme ANA (2012), o rio é considerado perene pois apresenta vazão de escoamento em todos os 

períodos do ano. A Figura 2 apresenta a rede hidrográfica da bacia do rio Corda. 

 

Figura 2 - Hidrografia da Bacia do Rio Corda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Curva de Permanência 

Segundo Tucci (2012), a Curva de Permanência é uma função hidrológica pela 

qual se relaciona a vazão ou o nível do rio à probabilidade de que se esses mesmos valores de 

vazão ou nível sejam superados. Ela é utilizada quando se deseja conhecer a permanência no 

tempo de determinados valores de vazão, como por exemplo, a parcela de tempo que é 

possível navegar em um rio, a vazão necessária para a rentabilidade econômica de Pequenas 

centrais Hidrelétricas (PCH’s), a vazão mínima para atendimento aos padrões ambientais do 

corpo receptor, para a alocação de cargas poluidoras e para concessão de outorgas de captação 

e lançamento. 

Pode ser estabelecida com base em valores diários, semanais e mensais para todo 

o período da série histórica disponível. No caso do presente trabalho, foram utilizados dados 

diários, oriundos do banco de dados da Agência Nacional de Água (ANA), para geração da 



 

 

curva de permanência. A construção da curva de permanência, baseou-se em um 

procedimento empírico apresentado por Eletrobrás, 2000. 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Após a análise de dados de chuva e vazão no período de janeiro de 2000 a dezembro de 2007, foi 

possível identificar que a bacia apresenta uma vazão diária média de 20 m³/s e a precipitação média 

diária de 3mm e anual média de 700mm. Os meses de Janeiro a Maio representam os meses mais 

chuvosos, enquanto que de Julho a Outubro os menos chuvosos. 

O volume de precipitação na bacia ao atingir a superfície leva um certo tempo para se transformar 

em vazão, no entanto a resposta da bacia no escoamento superficial se sincroniza com a chuva. No 

gráfico (Figura 3) a seguir, onde são mostrados o comportamento da chuva e vazão ao longo dos anos, 

é possível perceber que, no aumento da precipitação a vazão também tende a crescer. 

 

Figura 3 - Comportamento de chuva e vazão diário da Bacia do Rio Corda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Os dados de vazões diárias foram distribuídos em intervalos de classe, nos quais foi 

identificada a frequência de ocorrência acumulada das vazões dentro de cada intervalo. Para o traçado 

das curvas de permanência foi utilizada planilha eletrônica. 

Para a curva de permanência gerada no curso d’água do rio Corda, adotou dados de vazão 

no período de 8 anos, de 2000-2007. A Figura 4 mostra a curva de permanência do rio corda. 

Observou-se vazão mínima de 13,75 m³/s e máxima de 51,0 m³/s. As vazões de referência 

foram de 23,0 m³/s, 17,5 m³/s e 16,3 m³/s, para a Q50% Q90% Q95%, respectivamente. A vazão 

média diária foi de 20,3 m³/s. 

A curva de permanência apresenta três pontos principais que são os extremos 

caracterizados pelo comportamento da vazão máxima e das estiagens extremas, enquanto que o trecho 

médio representa a faixa dominante de vazão. Outra característica é a de fornecer a probabilidade de 

ocorrência ou excedência de uma vazão no tempo. 
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O comportamento da curva de permanência é influenciado pelas características físicas da 

bacia como o tipo de vegetação, solo, declividade e mesmo o comprimento do rio, os quais podem 

favorecer ou não no escoamento do rio. 

 

Figura 4 – Curva de Permanência da bacia do Rio Corda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Tabela 3, são apresentados os resultados dos parâmetros morfométricos da bacia do 

rio Corda. A declividade equivalente (Ieq) da bacia teve o valor de 20,06 m/m, isso implica afirmar 

que a velocidade do escoamento superficial é lenta, contribuindo para a infiltração no solo, 

aumentando o tempo de concentração e diminuindo a possibilidade de enchentes. Além de caracterizá-

la como suavemente plana.  

 

Tabela 3 – Parâmetros Morfométricos da bacia do rio Corda 

Parâmetros Morfométricos Resultados  Und. 
Área de Drenagem (A) 4793,56 km² 
Comprimento do rio principal (L) 136,00 km 
Comprimento total dos cursos d’água (Lc) 822,95 km 
Perímetro (P) 498,00 km 
Largura média 58,00 km 
Forma da bacia 

 
 Índice de compacidade (Kc) 2,01 
 Índice de conformidade (Kf) 0,26 
 Índice de circularidade (Ic) 0,24 
 Rede de drenagem (Rd) 822,95 
 Número de cursos d'água (Nc) 65 unid 

Densidade de drenagem (Dd) 0,17  km/km² 
Ordem dos cursos dágua (STRAHLER) 6 unid 
Declividade equivalente (Ieq)   
Diferença de nível da nascente a foz (∆H) 280,00 m 
Declividade equivalente (Ieq) 2,06 m/m 
Comprimento do rio principal (L) 136,00 Km 
Tempo de Concentração (tc)  286,12 min 

 

 

Pelos resultados obtidos, a bacia em estudo não é propícia a enchentes, pois a mesma 

apresentou configuração geométrica não circular, devido o valor obtido do coeficiente de compacidade 

(Kc) para o rio, o qual foi maior que 1. O fator de forma (Kf) contribui para o resultado anterior, pois o 



 

 

valor de 0,26 é considerado baixo, indicando que a bacia possui um formato alongado e não está 

suscetível a enchentes. Tais resultados são reforçados pelo fator de circularidade (Ic), visto que o valor 

de 0,24 sugeri que a bacia tende a ser mais alongada, logo, favorece o processo de escoamento 

superficial. 

A densidade de drenagem (0,17 km/km²) indica que a bacia tem drenagem pobre. A baixa 

densidade de drenagem da bacia, faz com que o escoamento de águas da chuva, para o interior da 

bacia, seja menor. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O estudo na bacia hidrográfica do rio Corda permitiu quantificar o volume médio diário 

de chuva e de vazão, os quais poderão auxiliar na quantificação das demandas hídricas da bacia. Além 

disso, a obtenção dos parâmetros morfométricos classificou a bacia como não susceptível a 

inundações, e com maior absorção do escoamento superficial. Esses resultados são importantes para o 

correto gerenciamento dos recursos hídricos, uma vez que auxiliam no planejamento de uso e 

ocupação do solo e fornecem um diagnóstico da bacia do rio Corda, sendo uma das principais 

contribuições deste estudo. 
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