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RESUMO

A Área  de  Proteção  Ambiental  (APA)  Lago  de  Palmas,  foi  criada  com a  finalidade  de

proteger a fauna, a flora, o solo e a qualidade das águas, de forma a garantir o aproveitamento

equilibrado, sustentável e compatível com a conservação dos ecossistemas locais. Na APA

Lago de  Palmas estão  localizadas  seis  bacias  hidrográficas,  que  desembocam no lago do

reservatório  da  Usina  Hidroelétrica  (UHE) “Luís  Eduardo Magalhães”.   O objetivo  deste

trabalho foi realizar caracterização morfométrica das bacias hidrográficas da APA Lago de

Palmas,  município  de Porto  Nacional  –  TO. As bacias  avaliadas  foram o  Ribeirão  Santa

Luzia, Córrego Capivara, Córrego Caracol, Córrego Molha, Córrego das Porteiras e Ribeirão

dos  Mangues.  A  caracterização  ocorreu  mediante  os  seguintes  atributos:  área,  perímetro,

comprimento  axial,  utilizando as  ferramentas  dos  softwares  ArcGis 10.1 e  Google Earth.

Além disso, Foram calculados os coeficientes de compacidade (Kc), que se mostraram iguais

ou superiores  a  3,97 Ad; fatores  de forma (Kf),  que foi  maior  na bacia  do Ribeirão  dos

Mangues (0,59 Ad); índice de circularidade, que indicou a bacia do Ribeirão dos Mangues

(0,44 ad) como a única considerada alongada; densidade de drenagem que apontou a bacia do

Córrego das Porteiras (0,48 Km/Km2) como de capacidade de drenagem baixa e as demais de

drenagem regular;  ordem dos cursos d’água proposta, que permitiu  classificar  a  bacia  do

Ribeirão Santa Luzia e Ribeirão dos Mangues como de grande porte (ordem acima de 4) e as

demais como bacias pequenas (inferiores ou igual a 4); a vazão média mensal, que apontou o

mês de setembro como período mais critico e mês de março como o de maior disponibilidade

para as bacias avaliadas.  A maior  área foi encontrada na bacia do Ribeirão dos Mangues

(2.764,31 Km2) e a menor no Córrego Molha (24,59 Km2). O Rio dos Mangues apresentou

também  o maior perímetro e comprimento axial (280,40 e 68,38 Km respectivamente). As

análises  de  imagens  revelaram  alto  nível  de  antropização  na  APA.  Com este  estudo  foi

constatada que as bacias constituintes da APA Lago de Palmas não apresentam tendência a

inundações capazes de causar danos ao ambiente adjacente. 

Palavas-chave: Recursos hídricos. Fator de forma. Drenagem. Vazão.
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ABSTRACT

The Environmental Protection Area (EPA) Lago de Palmas was created with the purpose of

protecting the fauna, flora, soil and water quality, for the to guarantee a balanced, sustainable

and  compatible  conservation  of  the  local  ecosystems  .  In  the  EPA  are  located  six

hydrographic basins, which end in the lake of the reservoir of the Hydroelectric Power Plant

(UHE) "Luís Eduardo Magalhães". The objective of this work was to perform a morphometric

characterization of the hydrographic basins of EPA Lago de Palmas, municipality of Porto

Nacional - TO. The evaluated basins were Ribeirão Santa Luzia, Córrego Capivara, Córrego

Caracol,  Córrego  Molha,  Córrego  das  Porteiras  and  Ribeirão  dos  Mangues.  The

characterization occurred through the following attributes: area, perimeter, axial length, using

the  tools  of  the  software  ArcGis  10.1  and  Google  Earth.  In  addition,  the  compactness

coefficients (Kc) were calculated, which were equal to or greater than 3.97 Ad; (Kf), that was

higher in the Ribeirão dos Mangues basin (0.59 Ad); circularity index, that indicated the basin

of Ribeirão dos Mangues (0.44 ad) as the only one considered elongated; density of drainage

that indicated the Córrego das Porteiras basin (0.48 Km / Km2) as low drainage capacity and

the other ones of regular drainage; the order of the proposed watercourses, that allowed to

classify the basin of Ribeirão Santa Luzia and Ribeirão dos Mangues as large (order above 4)

and the others as small basins (less than or equal to 4); the average monthly flow, which

indicated the month of September as the most critical period and the month of March as the

most  available  for  the  basins  evaluated.  The  largest  area  was  found  in  the  Ribeirão  dos

Mangues basin (2,764.31 km2) and the smallest  in the Córrego Molha (24.59 Km2). The

Mangues River also presented the largest perimeter and axial length (280.40 and 68.38 Km

respectively). The analysis of images revealed a high level of anthropization in APA. With

this study, it  was verified  that  the constituent  basins of the APA Lake of Palmas do not

present tendency to floods capable of causing damages to the adjacent environment.

Key words: Water resources. Form Factor. Drainage. Flow rate.
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1. INTRODUÇÃO

A Área de Proteção Ambiental  APA Lago de Palmas (APA Lago de Palmas),  foi

criada com a finalidade de proteger a fauna, a flora, o solo e a qualidade das águas, de forma a

garantir  o  aproveitamento  equilibrado,  sustentável  e  compatível  com  a  conservação  dos

ecossistemas locais. Na APA estão localizadas seis bacias hidrográficas, que desembocam no

lago do reservatório da UHE “Luís Eduardo Magalhães”.  São elas:  Bacia hidrográfica do

Córrego das Porteiras, Córrego Capivara, Córrego Molha, Córrego Caracol, Ribeirão Santa

Luzia e Ribeirão dos Mangues.

A região que foi criada para promover o aproveitamento equilibrado e sustentável, no

entanto Santos et al. (2014) destaca que a mesma está sendo usada principalmente para o fim

de exploração econômica. No ano de 2006,  existiam no local,  31 loteamentos com 22 mil

lotes, mais de 17 lotes para cada habitante, seguido ainda, de um crescimento na criação de

novos loteamentos.

Esse  processo  de  urbanização  tem  comprometido  a  vegetação  nativa.  Segundo

Kobayashi  (2008),  o  desmatamento  pode  alterar  as  condições  naturais  de  infiltração

diminuindo o atrito da água precipitada com o solo e aumentando a velocidade de escoamento,

causando erosão, impermeabilização do solo, assoreamento, poluição dos rios e aumentando a

área de inundação dos mananciais.

Nas ultimas décadas, as bacias que compõem a APA Lago de Palmas, têm sofrido

alterações ecológicas, incluindo a criação da barragem do Lago de Palmas, que tem levado as

águas correntes do Rio Tocantins a se caracterizarem como um ambiente lêntico.
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Mérona  (2010)  explica  que,  espécies  adaptadas  a  águas  correntes  podem  sofrer

drásticas reduções em suas populações, quando são forçadas a viver em outros ambientes.

Além disso, Miranda (2012) lista outros fatores como, por exemplo, a qualidade da água e

isolamento de populações, um fato que pode comprometer a diversidade e abundância das

espécies.

Ambientes  modificados  por  obras  humanas  dependem  de  conhecimentos  e  muito

esforço de pesquisa, para promover o manejo e gestão que diminuam o impacto local, pois a

escassez de informações sobre o meio impede a compreensão e dificulta a implantação de

políticas corretas de conservação dos recursos que o ambiente pode propiciar. 

Conhecer as propriedades hidrológicas de uma bacia hidrográfica é de fundamental

importância, principalmente para se conhecer o comportamento relacionado a infiltração, os

escoamentos  superficiais  e a quantidade  de água produzida.  Características  relacionadas  à

drenagem relevo e geologia podem levar à elucidação e compreensão de diversas questões

associadas  à  dinâmica  ambiental  local  que  pode  embasar  o  planejamento  de  bacias

hidrográficas (FERREIRA et al. 2010 e SANTOS et al. 2012).

Neste contexto, as variáveis morfométricas são potencialmente úteis para a elucidação,

compreensão e planejamento integrado do uso e ocupação dos espaços rurais e urbanos da

área de estudo, principalmente relacionado à drenagem urbana.  Sendo assim, esse trabalho

tem como objetivo caracterizar as bacias hidrográficas que compõem a APA Lago de Palmas,

utilizando-se  de cálculo  dos  parâmetros  morfométricos  tais  como:  coeficiente  de

compacidade,  fator  de forma,  índice  de circularidade,  densidade de drenagem, ordem dos

cursos d’água e a estimativa das vazões médias mensais.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEORICA

2.1 A ÁGUA NA TERRA

Na Terra,  a  água  é  o  recurso  mais  importante  em todos  os  aspectos  da  vida;  em

excesso,  ela  causa  inundações  e  calamidades  ambientais  e  sua  escassez  provoca  fome  e

miséria. O manejo adequado da água pode conduzir a excelentes resultados na produção de

alimentos, porém seu mau uso provoca degeneração do meio físico natural (PAZ et al, 2000).

De acordo com Feitosa et al. (2008) mais de 90% dos rios do território brasileiro são

perenes, indicando que a infiltração das chuvas que caem nestes domínios é muito importante.

As precipitações  atmosféricas  além de abastecerem os rios, também infiltram nos terrenos
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onde esculpiram suas respectivas bacias hidrográficas. Essas águas circulam pelo subsolo da

terra e deságua nos seus rios durante o período seco do ano. 

É  imprescindível  assegurar  e  manter  níveis  os  de  qualidade  e  quantidade  de  água

compatíveis  com sua utilização.  A degradação ambiental  relacionado  ao recursos  hidricos

pode afetar, a saúde, a segurança, as atividades sociais e econômicas, a fauna e a flora, o bem-

estar  da  população  do entorno  e  as  condições  estéticas  e  sanitárias  do  meio  (BORSOI e

TORRES, 1997). 

A água é um recurso natural essencial para a sobrevivência de todas as espécies que

habitam a  Terra.  Desempenha  múltiplas  funções,  seja  para  atendimento  das  necessidades

básicas  humanas,  animais  e  para  a  manutenção  dos  ecossistemas,  seja  como  insumo  na

maioria dos processos produtivos. Estas múltiplas atribuições e conotações da água, devido ao

seu caráter indispensável à vida, tornam essencial a normatização do seu uso, com legislação

específica e atuação efetiva do poder público (AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2013). 

Nesse  sentido  os  usos  das  águas  brasileiras  são  disciplinados  pela  Lei  Federal  no

9.433, de 08 de janeiro de 1997. A lei que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e

cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (AGENCIA NACIONAL

DE ÁGUAS, 2013). Diferente da legislação ambiental, nela se dá preferência a instrumentos

de negociação entre as partes interessadas (poder publico usuários e sociedade civil). Além

disso, desconsiderando o limite político-administrativo, é instituída a bacia hidrográfica como

unidade territorial  de planejamento  e  execução das ações  de gestão dos recursos hídricos

(BRASIL, 2015).

2.2 BACIA HIDROGRÁFICA 

Collischonn e  Tassi (2008) definem bacia hidrográfica como uma área de captação

natural de água de precipitação da chuva que converge os escoamentos para um único ponto

de saída, denominado exutório. Estas são caracterizadas pelo seu tipo de clima, solo, geologia,

cobertura  vegetal,  regime  pluviométrico  e  fluviométrico,  e  disponibilidade  hídrica. Além

disso, o comportamento hidrológico de uma bacia hidrográfica também pode ser afetado por

ações antrópicas (TEODORO et al., 2007). 

Uma  bacia  hidrográfica  é  composta  por  um  conjunto  de  superfícies  vertentes

constituídas pela superfície do solo e de uma rede de drenagem formada pelos cursos da água

que confluem até chegar a um leito único no ponto de saída (TUCCI, 2015).  

As  bacias  hidrográficas  estão  se  consolidando  como  compartimentos  geográficos
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coerentes para planejamento integrado do uso e ocupação dos espaços rural e urbano, tendo

em vista o desenvolvimento sustentado no qual se compatibilizam atividades econômicas com

qualidade ambiental (SANTOS, 2008).

Adotar  a  bacia  hidrográfica  como  uma  unidade  de  planejamento  é  de  aceitação

universal, na qual as interações, pelo menos físicas são integradas e, assim mais facilmente

interpretadas (PAULA, 2016). Logo, o estudo do território da bacia hidrográfica surge como

saída para a  implementação de ações  gerenciais  dos  recursos  hídricos,  considerando suas

propriedades. Isto torna possível o monitoramento das mudanças introduzidas pelo homem. A

análise permite a visão sistêmica e integrada do ambiente e também considerações sobre os

índices morfométricos, importantes facilitadores para o planejamento e gestão no território da

bacia hidrográfica (FARIA et al., 2018).

2.3 ÍNDICES MORFOMÉTRICOS

O estudo de índices morfométricos é um importante instrumento utilizado na análise e

compreensão da dinâmica nos sistemas hidrológicos relacionado com o sistema ambiental e

social da superfície terrestre de uma bacia hidrográfica (SANTOS et al., 2012). Para Souza et

al.,  2014),  pois  se  constituem  de  características  com  dados  importantes  sobre  o

comportamento do espaço geográfico pertinente a bacias hidrográficas, facilitando a avaliação

das alterações ambientais.

As variáveis morfométricas podem evidenciar ou prever o grau de vulnerabilidade da

bacia  e  fenômenos  extremos  como  enchentes  e  inundações.  Outros  comportamentos

fundamentais  que  podem  ser  evidenciados  pelas  análises  são:  capacidade  de  escoamento

superficial,  quantidade de água produzida como deflúvio,  taxa ou regime da produção de

água,  taxa  de  sedimentação,  suscetibilidade  á  ocorrência  de  eventos  ligados  a  processos

erosivos (BIER, 2013; SOUZA et al., 2014).

 Dentre os mecanismos que podem avaliar as formas dos ambientes terrestres e suas

alterações,  estão  o  coeficiente  de  compacidade,  fator  de  forma,  índice  de  circularidade,

densidade de drenagem, ordem das ramificações dos córregos e outras.

2.3.1 COEFICIENTE DE COMPACIDADE

O coeficiente de compacidade relaciona o perímetro da bacia e a circunferência de um

círculo de área igual à da bacia, esse coeficiente varia de acordo com a forma da bacia, sendo

que seu valor é um número adimensional. Quanto maior a irregularidade da forma da bacia,
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maior o coeficiente de compacidade. Um coeficiente com valor igual a um, corresponde a

uma bacia de forma. Quanto mais o coeficiente de uma bacia tiver seu valor próximo de um,

maior será sua susceptibilidade a enchentes (VILLELA e MATTOS, 1975).

2.3.2 FATOR DE FORMA

O fator de forma é a relação entre a largura média da bacia e o comprimento axial do

curso d’ água.  O comprimento  é medido seguindo-se o curso d’água mais  longo desde a

cabeceira mais distante da bacia até o exutório. Uma bacia com um fator de forma baixo é

menos sujeita a enchentes do que outra de mesmo tamanho, porém com fator de forma maior

(VILLELA e MATTOS, 1975).

2.3.3 ÍNDICE DE CIRCULARIDADE 

O índice de circularidade refere-se à medida de tendência de uma bacia hidrográfica

aproxima-se a forma circular e diminui  à medida que a forma da bacia  torna-se alongada

(TONELLO, 2005).

2.3.4 DENSIDADE DE DRENAGEM

A  densidade  de  drenagem  indica  com  qual  velocidade  a  água  deixa  a  bacia

hidrográfica, isto é, essa pode ser considerada como sendo o índice que mostra o grau de

evolução do sistema de drenagem.  Esse índice  é  dado pela  relação  entre  o somatório  do

comprimento  de todos os canais da rede hidrográfica e  a área total  da bacia  hidrográfica

(VILLELA e MATTOS (1975).

2.3.5 ORDEM

O fator Ordem refere-se a um sistema de hierarquização dos cursos d’água e tem como

base a classificação proposta por Strahler (1957) que define o nível da ordem da rede de

drenagem em função da sua ramificação.  Canais  de primeira  ordem são aqueles  que não

possuem tributários; os de segunda ordem só recebem tributários de primeira ordem; e, os de

terceira  podem receber  tributários  de  primeira  e  segunda  ordem  e  assim  sucessivamente

(TEODORO  et  al.,  2007).   Segundo  Cardoso  et  al.  (2006),  a  junção  de  um  canal  de

determinada ordem a um canal de ordem superior não altera a ordem deste.
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2.4 DOMÍNIO DAS ÁGUAS BRASILEIRAS

Nos últimos  dez  anos a  Política  Nacional  de Recursos  Hídricos  – PNRH, criou e

fortaleceu Conselho Nacional  e  Conselho Estadual  de  recursos  Hídricos  (CNRL/CERHs),

destacando  para  organização  interna  a  criação  também  da  Agencia  Nacional  das  Águas

(ANA), seguida pela  elaboração de diretrizes complementares  para implementar  a PNRH,

com ênfase nos instrumentos de gestão (BRASIL, 2015). 

 Dentre  os  instrumentos  de  gestão  estão:  os  Planos  de  Recursos  Hídricos,  o

enquadramento  dos corpos de águas  em classes,  segundo usos  preponderantes  da água,  a

outorga de direito de uso de recursos hídricos, a cobrança pelo uso da água e o sistema de

informações sobre recursos hídricos (BRASIL, 2015).

Embora a Constituição Federal de 1946 tenha feito alterações quanto ao domínio das

águas, foi a Constituição de 1988 que trouxe elementos significativos para a atual gestão dos

recursos hídricos no País. Ao longo desses anos, foi eliminada a figura da propriedade privada

da água, assim como das águas municipais (BRASIL, 2011).  Segundo a Constituição Federal

de  1988,  a  água  é  um bem de  domínio  da  União  ou  dos  estados.  A Lei  nº  9.433/1997

estabelece que a água é um bem de domínio público. Assim pertencem à União o lagos, os

rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um

estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele

provenham (BRASIL, 2011). 

A Agência Nacional de Águas - ANA - entidade federal de implementação da Política

Nacional  de  Recursos  Hídricos  e  integrante  do  Sistema  Nacional  de  Gerenciamento  de

Recursos  Hídricos  -  possui,  dentre  as  suas  competências,  aquela  relativa  à  emissão  de

outorgas de direito  de uso de recursos hídricos em corpos de água de domínio da União,

conforme disposições da Lei no 9.984, de 17 de julho de 2000 (AGENCIA NACIONAL DE

ÁGUAS, 2013).

São  de  domínio  dos  Estados  e  do  Distrito  Federal  as  águas  superficiais  ou

subterrâneas,  fluentes,  emergentes  e  em depósito,  ressalvadas  as  decorrentes  de  obras  da

União (BRASIL, 2011). 

2.5 LEGISLAÇÕES ESTADUAIS DE RECURSOS HÍDRICOS

Os estados são responsáveis pela gestão das águas sob seu domínio e elaboração de

legislação específica para a área. Também é dos estados o dever de organizar o Conselho

Estadual  de  Recursos  Hídricos  e  garantir  o  funcionamento  dos  comitês  de  bacia  em sua
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região. Todos os 26 estados e o Distrito Federal possuem leis estaduais e conselhos estaduais

de recursos hídricos (BRAGA et al., 2008). 

Para a gestão dos recursos hídricos de seu domínio, o estado do Tocantins instituiu a

Lei nº 1.307, de 22 de março de 2002, que dispõe sobre dispõe sobre a Política Estadual de

Recursos Hídricos.

O estado do Tocantins também instituiu Decreto no 2.432, de 6 de junho de 2005, que

regulamenta a outorga do direito de uso de recursos hídricos. Esse decreto em parágrafo único

incumbe ao Instituto Natureza do Tocantins – NATURATINS, outorgar o direito de uso dos

recursos  hídricos  e  condiciona  a  outorga  do  direito  de  uso  de  recursos  hídricos  à

disponibilidade hídrica e às prioridades expressas no Plano Estadual de Recursos Hídricos –

PERH e nos Planos de Bacias Hidrográficas – PBHs. 

Embora  a  autonomia  na  gestão  dos  recursos  hídricos  se  restringe  aos  Estados e  à

União,  os  serviços  de  abastecimento  de  água  e  saneamento  são  de  responsabilidade  dos

municípios.  Esse setor usuário é da mais alta relevância,  assim, para se alcançar uma boa

gestão de recursos hídricos, é necessária uma articulação entre todos os seus entes federados

(BRAGA et al., 2008).

2.6 BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DO TOCANTINS

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos estabeleceu a divisão do território nacional

em  doze  regiões  hidrográficas,  conforme,  tendo  por  finalidade,  orientar,  fundamentar  e

implementar o Plano Nacional de Recursos Hídricos, com vistas a orientar o planejamento e o

gerenciamento  dos  recursos  hídricos.  São  as  bacias  hidrográficas  brasileiras:  Amazônica,

Tocantins–Araguaia,  Atlântico  Nordeste  Oriental,  Atlântico  Nordeste  Ocidental,  Atlântico

Leste, Atlântico Sudeste, Atlântico Sul, São Francisco, Parnaíba, Uruguai, Paraguai e Paraná

(GEO BRASIL, 2007). 

O território do Estado do Tocantins está totalmente inserido na Região Hidrográfica do

Tocantins  – Araguaia  conforme Figura 1.  Outros  estados  que tem parte  do seu território

dentro  dessa  bacia  são  os  Estados  de  Goiás,  Pará,  Maranhão,  Mato  Grosso  e  o  Distrito

Federal. A Região Hidrográfica destaca-se por ser a segunda maior do país em termos de área

(918.273,00 km2), aproximadamente 11% do território nacional e de vazão (média 13.799 m3 /

s)  8% do total  do país,  inferior  apenas  a  do Amazonas,  e  a  maior  do  país  com área  de

drenagem situada integralmente em território nacional (AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS,

2009). 
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Figura  1- Estados  que  tem  seu  território  ou  parte  dele  inseridos  na  bacia  hidrográfica  Tocantins-
Araguaia.

 (Fonte: TOCANTINS, 2011)

 O  sistema  hidrográfico  do  Rio  Tocantins  dentro  do  estado  é  de  172.828,2  km2,

representando 62,3% da superfície do território, esse sistema é formado por 14 sub-bacias

hidrográficas.  O  sistema  hidrográfico  do  Rio  Araguaia  com  16  sub-bacias  hidrográficas

completa  a superfície  com 104.791 km2,  equivalendo a 38% do estado.  As sub-bacias  do

Tocantins  –  Araguaia  relacionado  ao  estado estão  representadas  na  Figura  2  (AGENCIA

NACIONAL DE ÁGUAS, 2009).

Figura 2 - bacias hidrográficas do estado do Tocantins
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 (Fonte: TOCANTINS, 2011)

Porto Nacional onde esta situada a APA Lago de Palmas esta localizada na sub-bacia

do Rio Tocantins.  A precipitação média anual é de 1.744 mm, com totais anuais aumentando

de sul para norte (valores de 1.500 mm em Brasília até 3.000 mm em Belém). Associada a

essa característica, a região apresenta dois importantes biomas: a Floresta Amazônica, que

ocupa a porção norte/noroeste da região (35% da área total), e o Cerrado (65%). Esses biomas

apresentam grande diversidade de fauna e flora e uma ampla zona de transição (AGENCIA

NACIONAL DE ÁGUAS, 2009).

No Estado do Tocantins existem 14 sistemas aquíferos (figura 3) e as reservas hídricas

subterrâneas explotáveis são de 996 m3/s,  sendo que o seu potencial  está concentrado nos

sistemas aquíferos porosos pertencentes às bacias sedimentares do Urucuia (TOCANTINS,

2011; AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2009). 
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Figura 3 - Sistemas aquíferos do estado do Tocantins.

 (Fonte: TOCANTINS, 2011)

3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

Os estudos foram realizados no primeiro semestre do ano de 2018, utilizando-se da

base de dados do NATURATINS – Instituto Natureza do Tocantins, sediada no município de

Palmas - TO. Por meio de processamentos executados no aplicativo computacional ArcGIS

10.1® (Esri).  

Os  procedimentos  realizados  visando  alcançar  os  objetivos  propostos  foram:

delimitação  da  bacia,  hierarquização  dos  cursos  d’água,  análise  e  cálculo  dos  atributos

morfométricos das bacias.

3.2 ÁREA DE ESTUDO

A APA Lago de Palmas esta situada no município de Porto Nacional, fazendo divisa

com a capital do estado (Figura 4), instituída pelo estado pela lei 1.098, de 20 de outubro de
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1999. Trata-se de unidade de proteção ambiental inserida na bacia do rio Tocantins, com área

de 50.370 ha (cinquenta mil e trezentos e setenta hectares).

Na  APA  nascem  importantes  córregos  e  seus  tributários,  Córrego  das  Porteiras,

Córrego Capivara, Córrego Molha e Córrego Caracol, Outros dois são o Ribeirão Santa Luzia

e Ribeirão dos Mangues, que limitam as extremidades da área. Todos esses cursos d’água

nascem no bioma Cerrado,  no  qual  a  APA e  maior  parte  do  Estado  do  Tocantins  estão

inseridos (NACIMENTO, 2013), todos desembocam no lago do reservatório da UHE “Luís

Eduardo Magalhães”. 

Figura 4 - Localização das bacias na APA e da APA no município de Porto Nacional

 (Fonte: Elaborado pela autora)

3.2.1 SOLO

Conforme a diretoria de zoneamento ecológico-econômico Tocantins (1999), os tipos

de  solos  que predominam em Porto  nacional  e  no seu  entorno são:  podzólico  vermelho-

amarelo  com  inclusões  de  latossolos  vermelo-amarelo  e  em  associações  com  solos

concrecionários,  apresentando  texturas  arenosas  e  argilosa  em  relevo  suave  a  ondulado

(localmente plano a suave e ondulado). 

Ao norte do Município (área de estudo), são verificados pequenos trechos de solos

pouco  desenvolvidos,  profundos,  com  origem  em  sedimentos  areio-quartizosos  não

consolidados ou arenitos e fortemente ácidos com pouca matéria orgânica. As margens do rio

Tocantins  possui  textura  argilosa,  com latossolos  vermelho  –amarelo  plíntico,  de  textura

argilosa e solo aluvial com textura indiscriminada (TOCANTINS, 1999). 
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3.3 CARACTERIZAÇÃO DAS BACIAS HIDFROGRÁFICAS DA APA LAGO DE 

PALMAS

Para a realização da caracterização morfométrica das bacias que estão inseridas na

APA Lago de Palmas,  foram necessárias  as  delimitações  de alguns atributos  como áreas,

perímetros, comprimentos axiais das bacias, utilizando as ferramentas ArcGis 10.1 e Google

Earth. 

A delimitação da bacia é estabelecida em carta topográfica analisando a topografia do

terreno seguindo as linhas das cristas das elevações circundantes da seção do curso d’água em

estudo. As regiões de terreno mais elevado estabelecem uma divisão, denominada divisão das

águas, entre a parte do terreno cujo escoamento segue até o rio em questão e a parte cujo

escoamento segue para outro rio de outra bacia (PAZ, 2004). 

A  partir  destes  atributos  foram  calculados  os  índices  de  forma,  os  valores  de

coeficiente de compacidade (Kc), fator de forma (Kf) e índice de circularidade (Ic), densidade

de drenagem (Dd), ordem dos cursos d’água e vazões médias mensais das bacias.

3.3.1 COEFICIENTE DE COMPACIDADE

O Kc de determinada bacia hidrográfica foi baseado na seguinte equação, de acordo

com Villela e Mattos (1975):

Kc=0,28
P

√ A

Sendo: Kc o coeficiente de compacidade, P o perímetro (Km) e A a área de drenagem

(Km2). 

3.3.2 FATOR DE FORMA

O fator de forma foi determinado, utilizando-se a seguinte equação,  de acordo com

Villela e Mattos (1975):

K f =
A

L2

Sendo: Kf, fator de forma, A a área de drenagem (Km2) e L o comprimento do eixo da

bacia (Km).



25

3.3.3 ÍNDICE DE CIRCULARIDADE 

O índice de circularidade foi calculado pela equação conforme Tonello (2005): 

IC=12,57
A

P2

Sendo: Ic é o índice de circularidade, A é a área em Km² e P é o perímetro em km.

3.3.4 DENSIDADE DE DRENAGEM

O índice foi determinado utilizando a equação, de acordo com Villela e Mattos (1975):

Dd=
Ltot

A

Onde: Ltot é a extensão total dos cursos d’água e A é a área da bacia hidrográfica. 

3.3.5 ORDEM

A hierarquização dos cursos d’água foi baseada na classificação proposta por Strahler

(1957). O nível da ordem da rede de drenagem é em função da sua ramificação, conforme

Figura 5. Canais de primeira ordem são aqueles que não possuem tributários; os de segunda

ordem só recebem tributários de primeira ordem; e, os de terceira podem receber tributários

de primeira e segunda ordem e assim sucessivamente (TEODORO et al., 2007).  

Figura 5 - Esquema com a classificação dos rios em ordem, segundo Sthahler (1957)

 (Fonte: Adaptado de Villela e Mattos (1975))
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3.4 CÁLCULO DAS VAZÕES MÉDIAS NOS EXUTÓRIO DAS BACIAS 

Para análise da vazão no exutório de cada bacia, foi realizado a regionalização da

Estação Fluviométrica Miracema, código 22500000, área de 185.000, com série histórica

de 09/1969 a 06/2007, através da ferramenta,  ArcGis 10.1 e o Sistema de Informação

Hidrológica  da  Agencia  Nacional  das  Águas  -  SIH/ANA. Os dados  da estação  foram

disponibilizados  através  do  Hidro  Web  juntamente  com  as  suas  séries  históricas  de

vazão média.

Em seguida  foi  calculada  a  vazão  específica  da  estação,  através  da  divisão  da

vazão (V) Q90  da estação, pela área de drenagem (AD). Para obtenção da vazão mensal

de referência Q90 do exultório de cada bacia, foi feita interpolação multiplicando o valor

da vazão específica da estação, pela área de drenagem de cada ponto estudado.

A Q90 é a vazão com 90% de permanência no tempo, podendo ser extrapolado para

outras seções do curso d’água,  com base na área da bacia hidrográfica contribuinte  e nas

quantidades de chuvas da região (AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2011).

As vazões médias mensais foram calculadas utilizando as equações, de acordo com Villela e

Mattos (1975):

Qespecífica estação=
Q90estação

ADestação

Q90 Bacia=Qespecífica estação× ADBacia

Onde: AD é a área de drenagem da bacia hidrográfica, Q é vazão e Q90 é a vazão

determinada a partir das observações em um posto fluviométrico em certo período de tempo,

em que em 90% daquele período as vazões foram iguais ou superiores a ela  (AGENCIA

NACIONAL DE ÁGUAS, 2011).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 ANÁLISES DAS ÁREAS DAS BACIAS

A partir de imagens Land Sat 08, conforme Figura 6, foi possível observar que toda a

área está em alto nível de antropização. Grande parte da vegetação nativa foi retirada. Este

fato pode interferir na infiltração do solo prejudicando o abastecimento da água subterrânea e
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consequentemente a superficial.  Eloi e Santos (2015) considera que a cobertura vegetal tende

a promover a capacidade de infiltração da água da chuva além de prevenir a compactação do

solo.

Figura 6 - Mapa de uso e ocupação do solo na região da APA

(Fonte: elaborado pela autora)

4.2 TAMANHO DAS BACIAS

Verificou-se que a bacia do Ribeirão Santa Luzia e Ribeirão dos Mangues possuem as

maiores áreas conforme mostra a figura 4 e ratifica a tabela 1. Foi verificado também que a

maior parte dessas duas bacias está localizada fora da APA, mas pode

influenciar  na  sua  dinâmica  hidrológica.  A  área  total  das  bacias  foi

estudada considerando que bacia hidrográfica foi instituída como unidade

territorial de planejamento e execução das ações de gestão dos recursos

hídricos (BRASIL, 2015).

 De acordo com Santos e Eloi  (2015) as bacias do Ribeirão Santa Luzia,  Córrego

Capivara e Ribeirão dos Mangues podem ser classificadas  como de grande porte,  já  a do

Córrego Caracol, Córrego Molha e Córrego das Porteiras de médio porte. O autor avalia de

pequeno porte bacias com áreas abaixo de 2,5 Km2 e de grande porte acima de 100 Km2.  O
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maior perímetro e comprimento axial são da bacia do Rio dos Mangues com 280,40 e 68,38

Km respectivamente como mostra a tabela 01

Tabela  1 -  Valores  das  áreas,  perímetros,  comprimento  dos  rios  principais  axial  das  bacias  e  soma  dos
comprimentos de todos os rios da APA

Parâmetros Unid Ribeirão
Santa Luzia

Córrego
Capivara

Córrego
Caracol

Córrego
Molha

Córrego
Porteiras

Ribeirão
Mangues

Área  Km2 1.379,75 138,94 33,80 24,59 94,52 2.764,31
Perímetro Km 175,54 51,75 25,67 19,67 42,43 280,40
C. rio principal Km 89,18 23,64 9,94 8,02 14,33 105,51
C. axial Km 55,87 19,22 10,01 7,76 14.60 68,37
Soma comp. rios Km 1.194,82 75.69 20,44 17,24 45,46 1.955,05

4.3 COEFICIENTE DE COMPACIDADE

De acordo com Teodoro et al. (2007), O coeficiente de compacidade - Kc  é a relação

entre o perímetro da bacia e a circunferência de um círculo de área igual à da bacia esse

coeficiente é um número que varia com a forma da bacia, independentemente de seu tamanho.

De  acordo  com  Villela  e  Mattos  (1975),  quanto  mais  irregular  a  bacia,  maior  será  o

coeficiente de compacidade. Um coeficiente mínimo igual à unidade corresponderia a uma

bacia circular e, para uma bacia alongada, seu valor é significativamente superior a 1,0. Uma

bacia  será  suscetível  a  enchentes  mais  acentuadas  quando  seu  Kc  for  mais  próximo  da

unidade de referência (1,0).

Nesse sentido as bacias que fazem parte da APA Lago de Palmas apresentam valores

de coeficiente de compacidade – Kc, iguais ou superiores a  3,97 (Tabela 2), indicando que

nenhuma apresenta tendência a grandes enchentes, de acordo com analise de Santos e Eloi

(2015), kc entre 1,00 e 1,25 representa Bacia com alta propensão a grandes enchentes,  entre

1,25 e  1,50 Bacia  com tendência  mediana  e  kc acima  de 1,50 não são sujeita  a  grandes

enchentes.

TABELA  2 valores  do coeficiente  de compacidade,  fator  de forma,  índice  de circularidade  e densidade de
drenagem e ordem de ramificação das bacias situadas da APA Lago de Palmas

Parâmetros Unid Ribeirão
Santa Luzia

Córrego
Capivara

Córrego
Caracol

Córrego
Molha

Córrego
Porteira

Ribeirão
dos

Mangues
C. de 
compacidade

Ad. 4,72 4,39 4,41 3,97 4,36 5,33

Fator de forma Ad. 0,44 0,37 0,33 0,40 0,19 0,59
Í. de 
circularidade 

Ad. 0,56 0,64 0,64 0,79 0,65 0,44

D. de 
drenagem 

Km/km² 0,86 0,54 0,60 0,70 0,48 0,70
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Ordem da 
bacia

- 6 4 3 3 3 5

4.4 FATOR DE FORMA

 O  Fator  de  forma  –  Kf,  relaciona  a  forma  da  bacia  com  a  de  um  retângulo,

Correspondendo à razão entre a largura média e o comprimento axial da bacia (da foz ao

ponto mais  longínquo do espigão),  podendo ser  influenciada  por  Algumas características,

principalmente pela geologia. Podem atuar também Sobre alguns processos hidrológicos ou

sobre o comportamento hidrológico da Bacia (VILLELA e MATTOS 1975).

De acordo com os cálculos efetuados a bacia do Ribeirão dos Mangues possui o maior

o Kf, das bacias estudadas, igual a 0,59 (Tabela 2), este índice sugere que tal bacia é a única

da APA a ter  tendência mediana a enchentes, de acordo com a orientação de Santos e Eloi

(2015), resultados de Kf menor que 0,50 são bacias não sujeitas a enchentes, Kf entre 0,50 e

0,75 bacias com tendência mediana a enchentes e Kf acima de 0,75 bacias sujeita a enchentes.

Nenhuma das outras possuem essa tendência conforme mostra Tabela 02.

Segundo  Lima  (2008)  bacias  com  forma  alongada,  há  menores  possibilidades  de

chuvas intensas ocorrendo simultaneamente em toda a sua extensão, o escoamento será mais

distribuído  no  tempo,  não  tendo  concentração  de  grande  volume  de  água  no  tributário

principal.

De acordo com Santos e Eloi (2015), o Fator de Forma (Kf) é a relação entre a largura

média da bacia e o seu comprimento axial. Segundo Villela e Mattos (1975), a forma da bacia,

bem  como  a  forma  do  sistema  de  drenagem,  pode  ser  influenciada  também  por  outras

características, principalmente pela geologia. 

4.5 ÍNDICE DE CIRCULARIDADE

Índice de circularidade do Ribeirão dos Mangues, calculado em 0,44 (Tabela 2), é o

único indicado como bacia mais alongada, de acordo com a analise de Alves e Castro (2003),

que propõe que índices abaixo de 0,51 são considerados bacia mais alongada, favorecendo o

escoamento. Acima deste valor, indica que são bacias mais circular evidenciando maior risco

de grandes cheias mesmo em condições normais de pluviosidade anual, e topografia muito

favorável ao escoamento superficial.
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4.6 DENSIDADE DE DRENAGEM

A densidade de drenagem – Dd, segundo Teodoro  et  al. (2007)  é  a razão entre  o

comprimento total dos cursos d’água de uma bacia e a área desta bacia hidrográfica. Um valor

alto para Dd indicaria uma drenagem relativamente densa e uma resposta rápida da bacia a

uma precipitação.

Para Santos  e  Eloi  (2015) densidade  de drenagem menor  que  0,5 são bacias  com

drenagem  pobre,  entre  0,5  e  1,5  drenagem  regular,  1,5  a  2,5  drenagem  boa,  2,5  a  3,5

drenagem muito boa e acima 3,5 bacias excepcionalmente bem drenadas. Nesse sentido de

acordo  com os  cálculos  realizados  (tabela  2),  a  densidade  de  drenagem do  Córrego  das

Porteiras  calculada  em 0,48 Km/Km2,  pode ser  considerada  uma área com capacidade  de

drenagem baixa e as demais consideradas de drenagem regular.

Mesmo  bacias  de  drenagem  pobre  e  elevada  precipitação,  também  podem  ser

caracterizadas  como bacias  bem drenadas  (MARCUZZO  et  al.,  2011).  Desde  que fatores

como coeficiente de compacidade e fator de forma indiquem que sejam bacias sem tendências

a enchentes ou tenham o solo bem permeável. 

4.7 ORDENS DA REDE DE DRENAGEM

Entre as bacias estudadas, o sistema de drenagem das bacias dos Córregos Capivara,

Córrego Caracol, Córrego Molha e Córrego das Porteiras são consideradas bacias pequenas

(Figura 4), de acordo com a hierarquia de Strahler (1957), por apresentarem graus, 3,0 ou 4,0

de  ramificação  (Tabela  2).  Ordem inferior  ou  igual  a  4,0  é  comum em pequenas  bacias

hidrográficas. Também de acordo com o mesmo autor, quanto mais ramificada for à rede,

mais eficiente será o sistema de drenagem, fato observado nas bacias do Ribeirão Santa Luzia

(6ª ordem) e Ribeirão dos Mangues (5ª ordem).

4.8 VAZÕES MÉDIAS DAS BACIAS

A Tabela 3 mostra as vazões médias estimadas das bacias estudadas para os meses do

ano. Quanto a disponibilidade hídrica, o mês de setembro foi considerado o mais crítico para

as bacias estudadas,  com vazões em m3/h: 13.021,86; 1.311,29; 319,00; 232,08; 892,06 e

26.089,11,  respectivamente  para  as  bacias  do  Ribeirão  Santa  Luzia; Córrego  Capivara,

Córrego Caracol, Córrego Molha, Córrego das Porteiras e Ribeirão dos Mangues.
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TABELA  3 Estimativas das vazões médias mensais Q90 do exutório das bacias dos Rio Santa Luzia,  Córrego
Caracol, Córrego capivara, Córrego Molha, Córrego Porteiras e Ribeirão dos Mangues

Mês Q90 (m³/h)
Ribeirão Santa

Luzia 

Q90 (m³/h)
Córrego
Caracol

Q90 (m³/h)
Córrego
Capivara

Q90 (m³/h)
Córrego
Molha

Q90 (m³/h)
Córrego
Porteiras

Q90 (m³/h)
Ribeirão
Mangues

Jan 52.194,82 5.255,99 1.278,63 930,22 3.575,61 104.571,61

Fev 48.946,07 4.928,84 1.199,04 872,32 3.353,06 98.062,78

Mar 68.223,79 6.870,09 1.671,29 1.215,89 4.673,68 136.685,42

Abr 42.287,47 4.258,32 1.035,92 753,65 2.896,91 84.722,37

Mai 34.232,72 3.447,21 838,61 610,10 2.345,12 68.584,77

Jun 22.875,51 2.303,55 560,39 407,69 1.567,09 45.830,77

Jul 16.216,91 1.633,03 397,27 289,02 1.110,94 32.490,35

Ago 13.344,05 1.343,74 326,89 237,82 914,14 26.734,61

Set 13.021,86 1.311,29 319,00 232,08 892,06 26.089,11

Out 16.216,91 1.633,03 397,27 289,02 1.110,94 32.490,35

Nov 24.916,05 2.509,03 610,37 444,06 1.706,88 49.918,96

Dez 33.266,15 3.349,88 814,93 592,87 2.278,90 66.648,26

Estas  estimativas  são de fundamental  importância  para o planejamento  das  bacias,

principalmente  para  as  outorgas  de  uso  de  recursos  hídricos  que  são  baseadas  na

disponibilidade de água, como preconiza o Decreto n0 2.432 de 2005 de recursos hídricos do

Tocantins. O qual institui que nenhum usuário poderá receber individualmente vazão acima

de 25 % da vazão de referencia do manancial e o somatório de todas as outorgas no trecho

não poderá ultrapassar 75 % dessa vazão, com no intuito de preservar a vazão ecológica.

5. CONCLUSÃO

Com os estudo das bacias foi possível constatar que a área da APA está em alto nível

de antropização. As maiores áreas de bacia são as do Ribeirão Santa Luzia e Ribeirão dos

Mangues.  Entre  as  bacias  estudadas,  a  Ribeirão  dos  Mangues  tem  o  maior  perímetro,

comprimento axial e o maior Kf, sendo também a única apontada pelo Ic como bacia mais

alongada. 

O Kc das bacias que fazem parte da APA Lago de Palmas indicou que nenhuma delas

apresenta tendência a grandes enchentes. 

Pela  análise  da  Dd  constatou-se  que  a  bacia  do  Córrego  das  Porteiras,  pode  ser

considerada uma área com capacidade de drenagem baixa e todas as outras consideradas de

drenagem regular.  O estudo da ordem de drenagem permitiu  evidenciar  pequeno porte de

bacia para o Córrego Capivara, Córrego Caracol, Córrego Molha e Córrego das Porteiras. 
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Quanto  à  disponibilidade  hídrica  no  período  estudado,  o mês  de  setembro  foi

considerado o mais critico para as bacias avaliadas. 
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