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RESUMO 

 

O trabalho apresenta análises morfométricas e hidrológicas de três bacias 

hidrográficas. Buscando-se análises comparativas, selecionaram-se bacias com 

diferentes geometrias, uso-ocupação e hierarquias fluviais: Bacias Hidrográficas do 

Córrego Teixeiras (BHCT), Ribeirão das Rosas (BHRR) e Ribeirão Yung (BHRY), 

situadas no município de Juiz de Fora/MG, nas margens direita e esquerda do Rio 

Paraibuna  

O estudo morfométrico, subdividido em análises areal, linear e hipsométrica, 

forneceu parâmetros referentes à geometria, padrão de drenagem, hierarquia fluvial, 

densidade de drenagem, coeficiente de manutenção, índice de circularidade, relação de 

bifurcação, extensão do percurso superficial, declividade média, classe do relevo, índice 

de rugosidade, declividade longitudinal média do canal principal. Os aspectos 

hidrodinâmicos, juntamente com a determinação do uso ocupação do solo, permitiram, 

através de estudo hidrológico, uma estimativa das vazões de pico máximas no ponto de 

encontro dos corpos hídricos com o Rio Paraibuna. 

Em termos práticos, os resultados e as análises contribuem para o 

gerenciamento destas bacias hidrográficas, no qual proposições de melhoria ambiental e 

plano de manejo dependem, entre outros fatores, dos aspectos morfométricos e 

hidrodinâmicos. 

 

Palavras-chave: Bacia Hidrográfica, Morfometria, Hidrologia. 
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ABSTRACT 

 

The work presents morphometric and hydrodynamic analysis of three drainage 

basins. Based on comparative analyses, basins of different shapes, use-occupation and 

hierarchies have been selected: Teixeiras stream (BHCT), Rosas stream (BHRR) and 

Yung stream (BHRY). These three basins are situated in the right and left water’s edges 

of Paraibuna river - located in the city of Juiz de Fora (MG). 

The morphometric study has been divided in areal, linear and hypsometric 

analysis and has supplied parameters related to different aspects of the main course, 

such as:  geometry, drainage pattern, stream order, drainage density, coefficient of 

maintenance, circularity ratio, bifurcation ratio, extension of the superficial passage, 

average declivity, relief class, roughness ratio and  longitudinal average declivity. The 

hydrologic aspects - together with the determination of the occupation use of the ground 

- allowed, through hydrology study, an estimate of the maximum peak outflows in the 

meeting point of the three referred watercourses with Paraibuna river. 

In practical terms, the results and the analyses contribute for the management 

of these drainage basins. In turn, management provides the basis for environmental 

improvement and handling plans, which depend - among others factors - on 

morphometric and hydrologic aspects. 

 

Keywords: Drainage basins, Morphometry, Hydrology. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os assuntos relacionados à bacias hidrográficas, por sua natureza, envolvem 

diversas áreas do conhecimento. Deve-se entender, da melhor forma possível, a vida do 

sistema dinâmico que é o meio ambiente, prever as modificações no sistema induzidas 

pela intervenção humana, tanto a curto como a longo prazo e sugerir medidas destinadas 

a evitar a degradação ambiental, principalmente da produzida por processos 

antropogenéticos (STAICO, 1977).  

Estudos sobre os recursos hídricos são pouco explorados do município de Juiz 

de Fora. Tal fato é devido a abordagem mais na linha sócio econômica, a falta de 

continuidade de trabalhos relacionados ao meio ambiente e a interpretação isolada dos 

resultados de estudos, que correspondem aos fenômenos e processos inter-relacionados 

que ocorrem na natureza. Os aspectos sócios econômicos também devem ser 

considerados no gerenciamento e planejamento das bacias hidrográficas. No entanto, 

aqueles referentes aos complexos topográficos, climáticos, bióticos, hidrológicos, 

geológicos, pedológicos e geomorfológios são poucos explorados pela comunidade 

técnica científica do município, principalmente no que diz respeito a inter-relações 

destas disciplinas.  

Existem trabalhos de pesquisa sobre os meios biótico, físico e antrópico, porém 

sem conexão entre si. Soma-se ainda que cada um destes meios se sub-dividem em 

várias ciências, que por muitas vezes também não são inter-relacionadas. A falta de 

interligação entre os resultados destes trabalhos científicos impede o avanço do 

conhecimento geral sobre a área. Esta fusão de resultados e experiências permite uma 

análise comparativa, que quando devidamente interpretada, proporciona certa 

correlação, ainda que empírica, entre as características e propriedades do meio 

ambiente. 

Existem trabalhos importantes sobre a bacia do Rio Paraibuna, destacando-se o 

trabalho de autoria do ilustre engenheiro Jorge Staico (1977) que fundiu, em um único 

volume, todas as informações indispensáveis ao conhecimento ambiental dentro dos 

limites do Município de Juiz de Fora e áreas circunvizinhas, cujo conteúdo abrangeu a 

natureza, o regime fluvial, o saneamento geral e a urbanização. Desta data até a atual, 

desenvolveram-se poucos trabalhos sobre estes aspectos que são intimamente ligados ao 

gerenciamento dos recursos hídricos e planos de manejo de bacias hidrográficas.  
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Também, neste espírito de pesquisa e fusão de resultados para fins de gestão e 

planejamento ambiental, o geógrafo Pedro Machado organizou um trabalho que 

envolveu o diagnóstico físico-ambiental de uma bacia hidrográfica de Juiz de Fora, 

Córrego do São Pedro. Em relação ao meio físico, em linhas gerais, discorreu-se sobre 

geologia, pedologia, geomorfologia, climatologia, hidrografia e características 

morfométricas. Características hidrológicas e a qualidade da água também fizeram parte 

deste trabalho. 

O presente trabalho foi fundamentado em linha de pesquisa semelhante àquela 

desenvolvida pelo grupo representado por MACHADO (2010), no entanto, com foco 

específico em dois itens específicos: são apresentadas as análises morfométrica e 

hidrológicas das Bacias Hidrográficas do Córrego Teixeiras (BHCT), Ribeirão das 

Rosas (BHRR) e Ribeirão Yung (BHRY), afluentes do Rio Paraibuna, no trecho de 

travessia urbana do município de Juiz de Fora/MG.  

No critério de seleção das bacias procurou-se, que no mínimo duas delas 

situadas em lados opostos do rio Paraibuna, tivessem geometrias próximas, no que se 

refere à área, perímetro e comprimento do corpo hídrico principal. As bacias BHCT e 

BHRY atenderam a este critério e a bacia BHRR superou-as, em quase o dobro do 

valor, a área, perímetro e comprimento do canal principal daquelas bacias. Estas 

semelhanças e diferenças foram particularmente interessantes para fins de análise 

comparativa. 

 Para a elaboração das análises utilizaram-se cartas geográficas do IBGE: (i) 

Matias Barbosa (Folha SF-23-X-D-V-3; MI-2681-3) e (ii) Juiz de Fora (Folha SF-23-X-

D-IV-1) plotadas na escala 1:50.000, imagens aéreas e sistemas computacionais.  

 A morfometria através da quantificação, representada pelos parâmetros 

morfométricos, possibilitou a qualificação e interpretação dos fenômenos físicos que 

ocorrem nas bacias. Com uma abordagem simplificada, a análise hidrológica forneceu 

uma ordem de grandeza da vazão de pico máxima dos cursos d’água em estudo na foz 

com o rio Paraibuna.  

Pretende-se, com estas análises, conduzir à compreensão e à elucidação de 

numerosas questões geomorfológicas, pois, conforme CHRISTOFOLETTI (1980), 

cursos d’água constituem processo morfogenético dos mais ativos na esculturação da 

paisagem terrestre. Assim, através da compreensão dos fatores que influenciam o 
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comportamento e desempenho das bacias hidrográficas, bem como, seus processos 

evolutivos, as tomadas de decisão tornam-se mais racionais. 
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CAPÍTULO I – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

I.1 – Bacia Hidrográfica 

 

BARRELLA et al. (2000) conceitua bacia hidrográfica como um conjunto de 

terras drenadas por um rio e seus afluentes, formada nas regiões mais altas do relevo por 

divisores de água, onde as águas das chuvas, ou escoam superficialmente formando 

riachos e rios, ou infiltram no solo para a formação de nascentes e do lençol freático. As 

águas superficiais escoam para as partes mais baixas do terreno, formando riachos e 

rios, sendo que as cabeceiras são formadas por riachos que brotam em terrenos íngremes 

das serras e montanhas e à medida que as águas dos riachos descem, juntam-se a outros 

riachos, aumentando o volume e formando os primeiros rios, esses pequenos rios 

continuam seus trajetos recebendo água de outros tributários, formando rios maiores até 

desembocar no oceano. 

GRIBBIN (2009) define, de forma didática, bacia hidrográfica e orienta sobre 

seu delineamento. Para todos os cursos d’água, uma área bem definida intercepta a 

chuva e a transporta até o curso d’água. Essa área é chamada de Bacia Hidrográfica ou 

bacia de drenagem. Toda chuva que incide sobre a bacia de drenagem segue seu 

caminho até o curso d’água, enquanto toda chuva que cai fora dela segue caminho 

distinto fluindo a outro curso d’água. A linha imaginária que delineia o limite da bacia 

de drenagem é chamada divisor da bacia ou divisor d’água e é determinada pela 

topografia da região. 

A Figura I.1 apresenta uma planta simplificada, com a área de drenagem 

delineada sobre ela e os princípios mais importantes no delineamento de uma bacia de 

drenagem (GRIBBIN, 2009). O primeiro passo para delinear a bacia de drenagem é 

decidir o ponto, no curso d’água, onde a bacia começa. Esse ponto inicial constitui o 

ponto de saída do escoamento produzido por ela, denominado exutório da bacia. O 

divisor deve ser perpendicular as linhas de contorno, sendo seu traçado ao longo das 

cristas das elevações (colinas ou montanhas). 
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Figura I.1 – Princípios usados no delineamento de uma bacia hidrográfica. 

 

É muito importante ressaltar que qualquer ponto da superfície terrestre está 

sempre fazendo parte de uma determinada bacia hidrográfica, sendo esta uma unidade 

natural com seus limites fixados pela ação de fenômenos também naturais (VALENTE 

e GOMES, 2005).  

A legislação atual do Brasil conceitua a bacia hidrográfica como sendo a 

unidade básica de planejamento de recursos hídricos, independente do tamanho da área 

drenada e que as nascentes são abastecidas por pequenas bacias, chamadas de 

cabeceiras. 
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I.2 – Gerenciamento de Recursos Hídricos 

 

MILLER (2008) contribui com a questão do recurso hídrico através de uma 

reflexão sobre a importância, o uso e a renovação da água, que vai desde décadas 

passadas até os tempos modernos. Com este foco MILLER (2008) ressalta que vivemos 

no planeta água, cuja preciosa película de água – na sua maioria, água salgada – cobre 

cerca de 71% da superfície terrestre e que todos os organismos são compostos por uma 

grande parte de água. A água também desempenha um papel importante ao esculpir a 

superfície terrestre, controlar o clima, e remover e diluir poluentes e resíduos solúveis 

em água. Apesar da importância, é um de nossos recursos mais mal administrados. Nós 

a desperdiçamos e poluímos. Também cobramos muito pouco para disponibilizá-la. Isso 

estimula o desperdício e a poluição desse recurso renovável para o qual não há 

substituto. Como Benjamim Franklin disse há várias décadas: “Apenas quando o poço 

seca é que sabemos o valor da água”. 

A sobrevivência da humanidade está diretamente associada ao uso da água, e 

por isso ela é classificada como fonte de vida, sendo um elemento imprescindível às 

várias formas de vida presentes no planeta. Porém, ao longo dos anos, observa-se que a 

água vem sendo utilizada de forma indiscriminada e sofrendo agressões intensas, tendo, 

como conseqüência, uma menor disponibilidade deste recurso com boa qualidade 

(LOPES & LIMA, 2005).  

Em vista das evidentes ameaças à qualidade da água, a atual legislação do 

Brasil referente à preservação dos recursos ambientais reconhece que os cursos d’água 

são áreas de preservação permanente e, por isso, devem ser gerenciados de maneira 

sustentável. Assim, a promulgação da Lei n° 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que 

instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, foi um grande passo para o gerenciamento de 

recursos hídricos no Brasil.  

 A Lei n° 9.433, de 8 de janeiro de 1997 estabelece princípios e normas 

importantes para a gestão da água em todo território nacional e tem como fundamentos 

básicos: 

- A água é um bem de domínio público. 

- A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. 
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- Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo 

humano e a dessedentação de animais. 

- A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das 

águas. 

- A bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política 

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

Recursos Hídricos. 

- A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a 

participação do poder público, dos usuários e das comunidades. 

A Política Nacional dos Recursos Hídricos apresenta os seguintes objetivos 

essenciais: 

- 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. 

Segundo LOPES & LIMA (2005), torna-se importante lembrar que a partir da 

Constituição Federal de 1988, houve a extinção do domínio privado da água, 

introduzindo o estabelecimento de apenas dois domínios dos corpos d’água no Brasil: 

- O domínio da União para os rios ou lagos que banhem mais de um Estado, ou 

que sirvam de fronteira entre esses Estados, ou de fronteira entre o território brasileiro e 

o de um país vizinho. 

- O domínio dos Estados para as águas superficiais e subterrâneas, fluentes, 

emergentes ou em depósitos, ressalvadas, neste caso, as decorrentes de obras realizadas 

pela União. 

Outra lei de grande importância para o gerenciamento dos recursos hídricos no 

Brasil é a de n° 9.984, que criou a Agência Nacional de Águas (ANA) que é o órgão 

responsável pela regulação de todos os sistemas de uso da água no país.  

A promulgação da Lei das Águas de 1997 e das legislações complementares 

representa um avanço na gestão de recursos hídricos em termos de planejamento e 

gestão das águas, porque antes dessas leis, o gerenciamento era restrito aos órgãos 

gestores tradicionais, responsáveis, sobretudo, pela aplicação da outorga de direitos de 

uso (permissão obrigatória para captar as águas dos rios e aqüíferos) e sua fiscalização, 
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às agências ambientais que controlam as fontes poluidoras através do licenciamento 

ambiental. 

Segundo o CEIVAP (Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraíba do Sul), a grande novidade foi inserir organismos colegiados de tomada de 

decisão nos espaços vazios do antigo sistema de gestão, em nível federal, estadual e da 

bacia hidrográfica (conselhos e comitês), que passaram a incorporar ao processo 

decisório de gestão das águas atores tradicionalmente excluído (municípios, usuários e 

organizações civis). A descentralização do processo de planejamento e gestão é ainda 

mais fortalecida ao criarem-se instituições executivas, ágeis e flexíveis (agências de 

bacia) para dar suporte técnico, administrativo e financeiro aos comitês de bacia; a 

criação das agências está estreitamente vinculada à implantação da cobrança pelo uso da 

água em nível de bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica, baseada nos comitês e 

agências de bacia passa a ser o “centro de gravidade” do novo sistema de gestão das 

águas.  

A Figura I.2 apresenta um organograma dos comitês e agências de bacias no 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, SNGRH. 
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Figura I.2- Os comitês e agências de bacia no Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos (ANA, 2003). 

 

Segundo VALENTE & GOMES (2005), qualquer ação exercida sobre a água 

como captação, tratamento, distribuição, uso recreativo etc, pressupõe a sua prévia 

existência em um determinado local e em quantidade necessária. Daí a importância da 

bacia hidrográfica, pois é ela que recebe a água que chega à superfície da terra em 

forma de chuva, processa essa água e cria disponibilidades através de nascentes ou de 

lençóis freáticos e artesianos. As nascentes formam os córregos, ribeirões e rios e os 

lençóis podem ser explorados através de abertura de poços.  

 

 

I.3 – Comitê da Bacia Hidrográfica 

 

A Lei das Águas de 1997 instituiu como um dos objetivos do gerenciamento do 

sistema nacional dos recursos hídricos a instituição dos comitês de bacias hidrográficas 

que terão como área de atuação: a totalidade de uma bacia hidrográfica, a sub-bacia 

hidrográfica de tributário do curso de água principal da bacia ou de tributário desse 

tributário, ou um grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas. 
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Os comitês de bacias Hidrográficas são colegiados instituídos por Lei, no 

âmbito do Sistema Nacional de Recursos Hídricos e dos Sistemas Estaduais. 

Os Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs) são considerados a base da gestão 

participativa e integrada da água, são colegiados consultivos e deliberativos atuam na 

área de sua unidade de gerenciamento, ou seja, na sua bacia. São compostos por 

representantes do Poder Público, da sociedade civil e de usuários de água e podem ser 

oficialmente instalados em águas de domínio da União e dos Estados. Existem comitês 

federais e comitês de bacias de rios estaduais, definidos por sistemas e leis específicas. 

Como foram definidos em lei, todos são iguais e têm as mesmas 

responsabilidades. Cabem ao comitê as seguintes atribuições, dentre outras: aprovar o 

Plano de Bacias, nos quais são definidas as propostas de aplicação de recursos 

financeiros; programas e ações que visam promover a integração entre os usuários das 

águas; a manutenção e recuperação dos recursos hídricos; resolver conflitos de uso da 

água; promover debates e discussões das entidades envolvidas ou intervenientes; 

acompanhar os planos de uso dos recursos hídricos das respectivas bacias e o 

desenvolvimento dos mesmos. 

Esses comitês geralmente são formados por representantes dos órgãos 

competentes, e com pelo menos 50% de representantes dos usuários, das comunidades e 

das organizações sociais ligadas às respectivas bacias, fator que mesmo previsto em lei 

pode comprometer uma boa gestão, porque os representantes dos usuários, das 

comunidades e organizações sociais podem interferir para defender o uso da água de 

acordo com interesses locais e ou pessoais. 

O CEIVAP (Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do 

Sul) é o comitê responsável pela Bacia do Rio Paraibuna, na qual está localizada as 

Bacias Hidrográficas do Córrego Teixeiras (BHCT), Ribeirão das Rosas e Ribeirão 

Yung, objetos do presente estudo.  

 

 

I.4 – Manejo de Bacias Hidrográficas 

 

O plano de manejo tem, necessariamente, que obedecer a alguns instrumentos 

legais, como a Lei n° 9.433, de 8 de janeiro de 1997, conhecida como Política Nacional 

de Recursos Hídricos, que estabelece alguns princípios e normas importantes para o 

planejador. 
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O manejo de bacias hidrográficas, na concepção original da Sociedade 

Americana de Engenheiros Florestais, é definido como o uso racional dos recursos 

naturais de uma bacia, visando produção de água em quantidade e qualidade. 

Segundo VALENTE & GOMES (2005), no Brasil, um país privilegiado em 

recursos hídricos, as iniciativas sobre o manejo de bacias hidrográficas têm sido muito 

tímidas. Existem esforços isolados, mas sem um planejamento que contemple diferentes 

situações de clima, solo e vegetação, para obtenção de bases científicas que possibilitem 

a implantação de uma política eficaz de uso da terra para fins de produção de água. 

Enquanto isso, as florestas naturais são queimadas e exploradas indiscriminadamente, o 

solo continua carente de práticas conservacionistas, os rios mais e mais assoreados e as 

enchentes ocorrendo em intervalos cada vez mais curtos. 

 Para um manejo de bacias hidrográficas, visando sua preservação, idealmente, 

deve-se estabelecer uma seqüência de trabalhos que contemplem: objetivos, inventário, 

análise, proposições, planos, execução e monitoramento do desempenho ambiental. Os 

objetivos devem atender no mínimo aqueles citados na Lei n° 9.433. O inventário é o 

levantamento detalhado da bacia, tendo como base, mapas e imagens aéreas que 

retratem a área e a forma da bacia, bem como, permitam determinar alguns coeficientes 

morfométricos e elaborar estudos hidrológicos, que incluam dados de chuva, uso-

ocupação e vazões. A análise é a fase de interpretação dos dados oriundos do inventário, 

na qual as informações são cruzadas e avaliadas. As alternativas com potencial de 

melhorar o desempenho ambiental da bacia fazem parte do escopo das proposições e 

devem ser detalhadas na fase de planejamento, juntamente com os recursos financeiros 

necessários para execução dos trabalhos, com definições, também, das metas a serem 

atingidas. Por fim, na fase de execução, durante a implantação do plano no campo, 

deve-se realizar o monitoramento ao longo dos anos que permita o acompanhamento e a 

crítica permanente dos resultados que forem sendo obtidos, objetivando a 

retroalimentação e a indicação da necessidade ou não de outras intervenções.  
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I.5 – Uso Sustentável da Água 

 

 MILLER (2008), numa visão mais ampla sobre a questão do uso da água, 

preocupando-se com um futuro próximo, recomenda alguns métodos para alcançar o 

uso sustentável dos recursos hídricos da Terra: 

 - Não esgotar os aqüíferos. 

 - Preservar a saúde ecológica dos sistemas aquáticos. 

 - Preservar a qualidade da água. 

 - Gerir de forma integrada as bacias hidrográficas. 

- Estabelecer acordos entre as regiões e países que compartilhem os recursos de 

água superficial. 

- Estabelecer uma parte externa na mediação de água entre países. 

- Comercializar os direitos sobre a água. 

- Aumentar o preço da água. 

- Desperdiçar menos. 

- Diminuir subsídios governamentais para o fornecimento de água. 

- Aumentar os subsídios governamentais para a redução do desperdício. 

- Reduzir o crescimento populacional. 

Em resumo, podemos usar a água de forma sustentável ao diminuir o 

desperdício, aumentar o preço, preservar as florestas em bacias hidrográficas e reduzir o 

crescimento populacional. 
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CAPÍTULO II – MATERIAIS E MÉTODOS 

 

II.1 – CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS EM ESTUDO  

 

II.1.1 – Localização 

 

As Bacias Hidrográficas do Córrego Teixeiras (BHCT), Ribeirão das Rosas 

(BHRR) e Ribeirão Yung (BHRY) estão localizadas no município de Juiz de Fora, a 

sudeste do Estado de Minas Gerais, na Mesorregião Geográfica da Zona da Mata 

Mineira, Microrregião 065. Segundo dados da CESAMA, ocupando uma área total de 

1.429,8 km2, o Município de Juiz de Fora é dividido em 4 distritos: o Distrito-Sede com 

área de 724,385 km2, o Distrito de Torreões, com 374,5 km2, o Distrito de Rosário de 

Minas, com 225,6 km2 e o Distrito de Sarandira, que ocupa uma área de 103,8 km2 

(Figura II.1). 

 

 

Figura II.1 – Mapa do Município de Juiz de Fora e distritos (IPPLAN/JF, 1996).  
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O município de Juiz de Fora faz fronteira, ao norte, com os municípios de 

Ewbanck da Câmara e Santos Dumont, ao sul com Matias Barbosa e Belmiro Braga, a 

leste com Chácara e Bicas e a oeste com Lima Duarte e Pedro Teixeira. Seus principais 

acessos são pelas Rodovias Federais BR-040, que liga os municípios de Belo Horizonte 

e Rio de Janeiro, e BR-267, além da Rodovia Estadual MG-353. A Figura II.2 apresenta 

o mapa de localização da cidade de Juiz de Fora que se encontra inserida na região 

sudeste. 

 

 

Figura II.2 – Localização do município de  Juiz de Fora inserido na região Sudeste 

(IBGE/GeoMINAS, 2005). 

 

Na Figura II.3, as Bacias Hidrográficas do Córrego Teixeiras (BHCT), 

Ribeirão das Rosas (BHRR) e Ribeirão Yung (BHRY) são apresentadas no mosaico 

montado pelas cartas geográficas do IBGE: (i) Matias Barbosa (Folha SF-23-X-D-V-3; 

MI-2681-3) e (ii) Juiz de Fora (Folha SF-23-X-D-IV-1). A figura indica também outras 

bacias situadas à direita e esquerda das margens do Rio Paraibuna (Córregos Humaitá e 

São Pedro).  
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Figura II.3 – Bacias analisadas no presente estudo. 

 

De acordo com o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Juiz de Fora 

(1996), as bacias BHCT, BHRR e BHRY se encontram, nesta ordem, nas Regiões de 

Planejamento (RP) Santa Luzia, Grama / Represa e Linhares (Figura II.4). Conforme 

demonstra a figura, a Bacia Hidrográfica do Ribeirão das Rosas pertence a duas Regiões 

de Planejamento – Represa e Grama, com área predominante na RP Grama. 
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Figura II.4 – Regiões de Planejamento de juiz de Fora em que se encontram inseridas as 

bacias BHCT, BHRR e BHRY (PJF/DPGE/DPI, 2005). 

 

III.1.2 –  Meio Físico 

 

III.1.2.1 – Clima 

 

 O clima de Juiz de Fora apresenta duas estações bem definidas: uma, que vai de 

outubro a abril, com temperaturas mais elevadas e maiores precipitações pluviométricas, 

Mapa da Área Urbana de Juiz de Fora 

Regiões de Planejamento 
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e outra de maio a setembro, mais fria e com menor presença de chuvas. De acordo com 

a classificação de W. Koeppen, a região possui um clima Cwa, ou seja, um clima 

mesotérmico com verões quentes e estação chuvosa também no verão. Este clima pode 

também ser definido, genericamente, como Tropical de Altitude, por corresponder a um 

tipo tropical influenciado pelos fatores altimétricos, em vista do relevo local apresentar 

altitudes médias entre 700 e 900 m, que contribuem para a amenização das suas 

temperaturas. 

Os índices pluviométricos anuais, obtidos pela Estação Climatológica Principal 

da UFJF/ 5° DISME (NÚMERO 83692), nas últimas décadas, acusaram médias 

próximas a 1.536 mm e maiores índices mensais no mês de janeiro, com cerca de 298 

mm, enquanto que a média térmica anual oscila em torno de 18,9ºC. O mês mais quente 

(fevereiro) possui média próxima a 21,7ºC e o mês mais frio (julho), 16,1ºC (Tabela 

III.1 e Figura II.5). 

 

Tabela II.1 – Dados climáticos de Juiz de Fora (Fonte: ECP/UFJF (5º DISME)).  

MESES PRECIPITAÇÃO (mm)
TEMPERATURA MÉDIA 

COMPENSADA (ºC)

JAN 298,6 21,5

FEV 194,8 21,7

MAR 182,2 20,8

ABR 90,1 19,2

MAI 50,8 17,6

JUN 23,9 16,3

JUL 18,8 16,1

AGO 21,3 17,0

SET 73,9 17,3

OUT 128,2 18,7

NOV 189,9 19,7

DEZ 264,3 20,3  
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Figura II.5 – Precipitação e temperatura média compensada ao longo do ano. 

 

Uma das características do verão local, além dos elevados índices de calor e 

umidade, é a presença de chuvas do tipo convectivo, típicas de final de tarde e início da 

noite, acompanhadas de elevadas e concentradas precipitações pluviométricas. Os dados 

históricos, obtidos em décadas de observações no Município de Juiz de Fora, indicam 

que as chuvas máximas podem ocorrer entre novembro e março, sendo que a máxima 

maximorum medida para 24 horas foi 137,2 mm (STAICO, 1977). Entre 1973 e 1995 a 

altura máxima em 24 horas foi de 129,3 mm, registrada no dia 25 de janeiro de 1985. 

Com relação à distribuição dos deslocamentos de massa de ar, os dados mostram 

a presença marcante de ventos do quadrante norte. Esta característica, aliada à 

existência de uma depressão alongada ao longo do fundo de vale do Rio Paraibuna, com 

direção aproximadamente coincidente, forma um corredor preferencial de deslocamento 

de massas de ar que se dirigem para o centro urbano da cidade, localizado ao sul. 

Por outro lado, a existência de um relevo, cujos desníveis topográficos alcançam 

mais de 200 m, associada aos fatores antrópicos causados pela intensa urbanização, 

produziu microclimas diferenciados dentro do próprio perímetro urbano. STAICO 

(1977) já salientava a existência de patamares distintos em relação à várzea do rio 

Paraibuna, a leste e a oeste, junto aos vales secundários dos córregos das Rosas e São 

Pedro, respectivamente, que por sua maior altitude e afastamento da concentrada 
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urbanização da área central, tendem para um clima mesotérmico do tipo Cwb, com 

verões brandos. 

As alterações ambientais causadas por processos antrópicos tendem a produzir 

modificações em alguns elementos climáticos, originando fenômenos como o da "Ilha 

de Calor", responsáveis por temperaturas mais elevadas na área central da cidade, além 

de pluviosidades quantitativamente maiores nas áreas urbanizadas. 

 

II.1.2.2 – Geomorfologia e Geologia 

 

O município de Juiz de Fora está localizado na Unidade Serrana da Zona da 

Mata, pertencente à Região Mantiqueira Setentrional. Essa região distingue-se por ser 

montanhosa, com altitudes próximas a 1.000 m nos pontos mais elevados, 670 a 750 m 

no fundo do vale do Rio Paraibuna e níveis médios em torno de 800 m. O perímetro 

urbano do Município insere-se totalmente no curso médio do Rio Paraibuna. 

Os padrões de relevo mostram uma forte tendência à orientação estrutural. Suas 

litologias caracterizam-se por apresentarem coberturas de solos espessos e exposições 

rochosas, principalmente nas áreas de ocorrência das rochas Charnockíticas, ao sul do 

Município. Em geral, as feições geomorfológicas tendem a uma convexidade das 

vertentes a partir do topo, aliada à formação de grande número de anfiteatros e planícies 

intermontanas. O núcleo central da cidade, aproveitando-se desta condição natural, 

alojou-se na seção alargada do vale do Rio Paraibuna, estrangulada por uma barra 

resistente, à jusante. 

Dentro do perímetro urbano são encontrados 2 grandes compartimentos 

geomorfológicos que se individualizam, principalmente em função dos aspectos 

geológicos: ao norte, os terrenos ocupados pelo Gnaisse Piedade e ao sul, pelas rochas 

antigas do Complexo Juiz de Fora. 

As áreas do Complexo Juiz de Fora possuem um relevo mais acidentado, 

principalmente nas faixas de distribuição dos Charnockitos e Kinsigitos. Constituem 

relevos elevados topograficamente com aspecto serrano e amplitudes topográficas que 

chegam a ultrapassar 200 m.  

Neste compartimento, a paisagem trabalhada pelos agentes erosivos produziu 

um aprofundamento do nível de base do Rio Paraibuna, enquanto manteve soerguidos 

os fundos de vales de seus afluentes, sustentados por assoalhos rochosos, constituindo 

verdadeiros "vales suspensos". 
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No domínio do Gnaisse Piedade, os Migmatitos nitidamente predominantes 

exibem um relevo altamente dissecado, com topos alongados e estreitos, além de rios 

com vales mais abertos. 

O Rio Paraibuna possui um perfil longitudinal escalonado, com declividades 

mais amenas entre o Distrito Industrial I e o centro da cidade. A declividade média do 

rio no município, numa extensão aproximada de 61 km, é de 4m/km. A planície 

aluvionar ao longo de seu percurso sinuoso, possui larguras variáveis que chegam a 

alcançar 2 km, e dois terraços, separados por desníveis de 3 e 5 m.  

Os depósitos coluvionares que revestem as vertentes formam rampas (Rampas 

de Colúvio) na base das encostas, próximos à planície aluvionar, onde a declividade do 

terreno é mais amena, às vezes penetrando várzea adentro, cobrindo parcialmente o 

terraço superior. 

 

III.1.2.3 – Dinâmica Superficial  

 

A presença de vales profundos associados a encostas com elevadas declividades 

e um relevo constituído predominantemente por morros e morrotes, sujeitos a chuvas 

com índices anuais elevados, constituem os principais fatores que imprimem à região 

uma dinâmica superficial bastante intensa. Contribuem, ainda, a presença de blocos de 

rochas em escarpas abruptas, solos residuais espessos e formações superficiais 

profundas, precariamente protegidos por pastagens, capoeiras e pequenos redutos de 

florestas secundárias. O desequilíbrio das vertentes pode ser visualizado pelos elevados 

índices de movimentos de massa principalmente em solos, além de processos erosivos 

tanto laminares como de escoamento concentrado. Os desmatamentos e movimentos de 

terra são responsáveis pela reativação dos processos morfodinâmicos naturais. 

Os movimentos de massa encontrados na região são de vários tipos, desde 

escorregamentos em solos residuais, corridas de terra, queda de blocos rochosos, 

deslocamentos de depósitos de talus (avalanche de detritos), queda de matacões e 

escorregamentos a partir da superfície de contato solo/rocha. Além desses 

escorregamentos e deslizamentos, agravados nos períodos de chuvas intensas, a forte 

erosão contribui para acelerar a instabilidade do relevo, sendo mais intensa a atuação da 

erosão laminar, presente extensivamente nas áreas não urbanizadas, ocupadas 

principalmente por pastagens. Sulcos e voçorocas, causados por escoamento 

concentrado, estão presentes, geralmente, em áreas de solos arenosos. 
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II.1.2.4 – Pedologia 

 

A base geológica do município de Juiz de Fora é formada de rochas de idade 

bastante antiga (Arqueano). De acordo com STAICO (1977), as classes de solo 

predominantes na região da cidade de Juiz de Fora (MG) são o Latossolo vermelho – 

amarelo (LVa) responsáveis pelo desenvolvimento da floresta estacional semidecidual, 

que é a cobertura vegetal original da região, Latossolo Amarelo (LA), Argissolos 

vermelho amarelo, Cambissolos, Neossolos Flúvicos, Neossolos Litólicos e Gleissolos. 

Nas porções de Várzeas, sujeitas a inundações, são encontrados solos aluviais e Glei 

pouco húmico. Geotecnicamente citam-se os solos de alteração, de composição areno-

siltosa e argilo-arenosa, os quais se caracterizam por apresentar estruturas reliquiares 

das rochas locais e elevada propensão a erodibilidade. 

 

III.1.2.5 – Hidrografia 

 

O Município de Juiz de Fora possui uma rica rede de drenagem com várias 

artérias de pequena extensão, sendo que a cidade está inserida na bacia do Médio 

Paraibuna, pertencente à bacia do rio Paraíba do Sul. 

A bacia do Paraibuna é formada por três rios principais: o Paraibuna, o Kágado e 

o Peixe. O Rio Paraibuna nasce na serra da Mantiqueira a 1.200 m de altitude e lança-se 

à margem esquerda do Rio Paraíba do Sul a 250 m de altitude. O Rio Paraibuna segue 

no sentido noroeste – sul sudoeste, recebendo pequenos afluentes. A formação de 

terraços facilita a agricultura, ainda que pouco desenvolvida na região. Os 3 principais 

afluentes são: Rio Preto e Rio do Peixe ficam à margem direita e o Rio Kágado 

localizado à margem esquerda do Paraibuna. 

Segundo dados da CESAMA, do ponto de vista morfológico, a bacia do Médio 

Paraibuna possui tributários com perfis longitudinais relativamente acentuados, que 

desembocam no rio principal com gradiente moderadamente baixo. O Rio Paraibuna 

possui declividade média bastante variada, sendo que no trecho urbano de Juiz de Fora é 

bastante moderada, da ordem de 1,0m/km. A última retificação de aproximadamente 30 

km, próxima ao Distrito Industrial I, foi dimensionada de modo a compatibilizar a 

função regularizadora da barragem Chapéu D’Uvas, recentemente concluída. A 
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barragem foi implantada com o objetivo de amortizar enchentes e ampliar o potencial de 

abastecimento de água para a cidade. 

O Rio Paraibuna percorre nove municípios: Antônio Carlos, Santos Dumont, 

Ewbanck da Câmara, Matias Barbosa, Simão Pereira, Belmiro Braga, Santana do 

Deserto e Chiador e Juiz de Fora. 

Os afluentes dentro da zona urbana são: Córrego Teixeiras (margem direita), 

Córrego Independência (margem direita), Matirumbide (margem esquerda), Ribeirão 

Yung (margem esquerda), Córrego São Pedro (margem direita), Córrego Carlos Chagas 

(margem direita), Humaitá (margem direita), Ribeirão das Rosas (margem esquerda), 

Córrego Facit (margem direita), Córrego da Artilharia (margem direita), Ribeirão dos 

Burros (Represa João Penido - margem esquerda), Córrego Santa Cruz (margem 

direita), Córrego Três Pontes (margem direita) e Ribeirão do Espírito Santo (margem 

direita). 

 

Córrego do Teixeiras 

 

O esgoto sanitário é todo lançado no Ribeirão Teixeiras, tendo alguns bairros 

baixos índice de atendimento. Uma parte do lixo não coletado é lançado nos cursos 

d’água. A contaminação de esgotos no Ribeirão Teixeiras indica a necessidade de 

projeto de saneamento específico. Pode-se, afirmar que, em geral, a situação da RP é 

bastante crítica no que se refere à qualidade ambiental, ainda mais quando se constata a 

existência de alguns processos erosivos e a falta de áreas verdes, resultando numa 

imagem urbana altamente degradada. 

 

Ribeirão das Rosas 

 

O Bairro Grama se destaca pelo lançamento de esgotos, lixo e entulhos nos 

córregos, causando o assoreamento que é agravado pelo carreamento de materiais das 

saibreiras e pelas grandes movimentações de terra para implantação de loteamentos, 

culminando no transbordamento no Ribeirão das Rosas. 

Embora RP Represa apresente características rurais, a notória ausência de áreas 

florestadas é agravada pelo desmatamento nas proximidades da Represa, que 

futuramente, comprometerá a perenização das nascentes. Ocorre contaminação dos 

recursos hídricos por agrotóxicos, devido à presença de culturas diversas e por 
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coliformes fecais, face à criação extensiva de animais. No Bairro Represa, pela falta do 

serviço de coleta, muitas vezes o lixo é lançado nos córregos.  

 

Ribeirão Yung 

 

No Vitorino Braga, embora contando com infra-estrutura básica, a crescente 

impermeabilização do solo, e o assoreamento do Ribeirão Yung, vêm acarretando 

graves inundações. Na temporada das chuvas, e não suportando os lançamentos de 

dejetos, o curso extravasa e suas águas correm entre as residências. Representando uma 

grave questão ambiental para o Município, a degradação mais preocupante da RP 

acontece no Bairro Linhares, onde as extrações minerais, em atividade ou abandonadas, 

são responsáveis pelo assoreamento do Ribeirão Yung e pela devastação vegetal da 

região. 

 

III.1.2.6 – Uso e ocupação  

 

Verifica-se na Figura II.6 e na Tabela II.2, que na Bacia do Rio Paraibuna como 

um todo, predominam os campos e pastagens, num total de 6.193,30 Km², 

correspondendo a aproximadamente 72,41 % da área total da Bacia. Isso significa que 

de uma maneira geral, a pecuária, notadamente a leiteira ainda prevalece enquanto 

principal atividade econômica no meio rural. Por sua vez, as matas e florestas foram 

extremamente devastadas (Figura II.7). 

 

Tabela II – Categorias de vegetação e uso-ocupação da Bacia do Rio Paraibuna. 

7,70%

16,13%

0,83%

72,41%

0,24%

0,68%

2,01%

100%

Fonte: Mapa uso do solo/vegetação na Bacia 

Total 8.552,96

Área Urbana 57,94

Outros 172,06

Campo/Pastagem 6.193,30

Área Agrícola 20,52

1.379,59Vegetação Secundária

Reflorestamento 70,98

Uso-ocupação do 

solo/vegetação
Área em km² %

Vegetação Nativa 658,57
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Figura II.6 – Uso ocupação do solo na bacia do Rio Paraibuna. 

 

 

Figura II.7 – Paisagem típica encontrada na Bacia do Rio Paraibuna onde se percebe o 

predomínio de pastagens e a pouca cobertura de matas (ORLANDO, 2006). 

 

II.1.3 – Meio Sócio-Econômico 

 

O município de Juiz de Fora está localizado na Zona da Mata Mineira, na Bacia 

do rio Paraíba do Sul. Sua população é estimada em mais de 526 mil habitantes, de 

acordo com o do IBGE (2009), onde aproximadamente 99,16% do total vivem na área 

urbana. O município mantém seu destaque econômico no setor terciário, com destaque 

para os serviços ligados à área de educação. Devido aos processos históricos e de 

localização geográfica, somada ao destaque do setor terciário na região, principalmente 

em relação ao comércio e aos serviços nas áreas de educação e saúde, Juiz de Fora 
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continua na posição de cidade pólo da Zona da Mata Mineira, influenciando também as 

cidades fluminenses mais próximas à divisa estadual. 

 

Região de Planejamento (RP) Santa Luzia 

 

As concentrações populacionais mais substanciais situam-se em Santa Luzia e 

Teixeiras, que se encontram em notória continuidade territorial com Santa Cecília, 

Mundo Novo, Alto dos Passos e Boa Vista, pertencentes à RP Centro. A RP abriga 

7,61% da população total do Município, ou seja, 28.899 habitantes (IBGE/1991), dos 

quais 89,4% estão concentrados nos bairros Santa Luzia e Teixeiras. 

A atividade econômica, no contexto da cidade, não tem tido grande 

representatividade. Contudo, Graminha e Santa Luzia fogem à característica geral. 

Como um todo, indústria/comércio/ serviços são responsáveis por 24,4% do consumo 

de energia; entretanto, os bairros mencionados têm uma participação de 81,24% no 

consumo total dessas atividades, sendo que o Bairro Graminha se sobressai quanto ao 

consumo industrial, enquanto Santa Luzia, denotando a importância das atividades 

econômicas, é qualificada como região comercial, onde despontam nas proximidades da 

Avenida Santa Luzia com Rua Ibitiguaia. Graminha, pelo elevado consumo industrial 

de energia, na RP, adquire um caráter relativo de área industrializada, dada a presença 

de duas indústrias de porte médio.  

A população de baixa renda é amplamente majoritária, apresentando um 

rendimento médio de 1,86 salários mínimos, sendo que 68,5% dos chefes de família têm 

rendimento até 2 salários mínimos S.M.. Em termos dos padrões sócio-econômicos 

apresenta dois conjuntos: um deles formado pelos bairros Santa Luzia, Cruzeiro do Sul, 

Graminha e outro pelos bairros São Geraldo e Teixeiras. Esta RP abriga muitos 

moradores que são servidores municipais, enquanto outros se distribuem tanto no 

mercado formal como no informal. Foram detectadas 06 áreas de ocupação subnormal. 

A população carente é estimada em cerca de 1.400 pessoas, ou seja, em torno de 4,8% 

da população total da RP. 

 

Região de Planejamento(RP) Represa / Grama 

 

Correspondendo a um grande vazio urbano, a RP Represa é atípica pelo 

baixíssimo índice de adensamento (0,09 hab./ha bruto e 1,26 líqüido), com população, 
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equivalente a 990 habitantes. A RP Represa tem pouca representação em termos de 

atividades econômicas, pois os dados do DRRF/JF registram que entre os 10 

estabelecimentos econômicos destaca-se, apenas, a IMBEL - Indústria de Material 

Bélico do Brasil. A economia informal e de subsistência provém de atividades 

hortigranjeiras, criação de bovinos, suínos e outros animais, predominantes no Bairro 

Represa. 

Há loteamentos irregulares no Bairro Represa carentes de infra-estrutura e com 

população de baixa renda. As famílias que residem neste bairro têm renda média de 1,26 

S.M., valor abaixo da renda média encontrada no Bairro Remonta, que é de 2,59 S.M.. 

A maioria dos seus moradores não tem condições sociais e financeiras de se associarem 

aos clubes existentes, e como área pública para lazer há um campo de futebol de várzea 

em cada um dos bairros, que são desprovidos de praças e parques. 

A RP Grama é predominantemente residencial, sendo que parte dela mantém um 

forte vínculo com a RP Centro, pois muitas das pessoas que ali residem lá trabalham no 

comércio e como prestadores de serviços no Centro. Além do comércio, registra-se a 

presença de algumas indústrias, várias revendedoras de automóveis, lojas de materiais 

de construção e oficinas mecânicas. Parte de Grama e ao longo da MG-353, prevalecem 

atividades hortigranjeiras, que abastecem grande parte do mercado de Juiz de Fora.  

A grande diferença social entre os bairros desta RP está bem caracterizada pela 

renda. De um total de 19 bairros, em cerca de 17 deles, a faixa dos chefes de família que 

recebem até 2 S.M. é próxima ou superior a 50%, enquanto que no Bairu 55,7% 

recebem acima de 5 S.M. e a renda média das famílias residentes no Bom Clima (14,58 

S.M.). O Bairro Bom Clima apresenta as melhores condições de vida do Município. 

Paralelamente, verifica-se a proliferação de ocupações por população de baixa renda, 

em condições precárias, desprovidas de qualquer infra-estrutura urbana e, inclusive, em 

encostas passíveis de escorregamento ou na beira de córregos, estando assentadas em 

áreas subnormais 621 famílias, sendo 128 no Bairro Bandeirantes, no leito da antiga 

estrada de ferro “Leopoldina”. 

 

Região de Planejamento(RP) Linhares 

 

A região tem como vetor principal o Córrego do Yung, um dos afluentes do Rio 

Paraibuna, onde ao longo do seu curso foram se formando os bairros que compõem esta 

RP. 
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De acordo com o Plano Diretor de Juiz de Fora, na Região de Planejamento (RP) 

Linhares, sob o prisma do nível de atividade, nota-se certa homogeneidade, sugerindo 

forte predominância de regiões residenciais. Um exame mais detido, porém, mostra 

heterogeneidade entre as regiões, com a presença de importantes núcleos comerciais, 

como São Bernardo, Vitorino Braga. São bastante significativas as atividades de 

prestação de serviços, sendo mais destacadas na Rua Vitorino Braga, Avenida Sete de 

Setembro, Av.Brasil e as ruas que interligam as duas avenidas mencionadas. 

Embora possuindo uma ampla faixa adjacente ao Centro, a RP Linhares difere, 

em termos sócio-econômicos, significativamente deste, sendo composta por bairros de 

baixa renda, apresentando renda média dos chefes de família de 2,12 salários mínimos. 

Destes, a maior parte (62,2%) recebe até 2 salários mínimos, revelando uma grande 

homogeneidade na RP Linhares. Além disso, é a região de maior incidência em 

números relativos de moradias em núcleos subnormais totalmente carentes de infra-

estrutura, sendo que muitos dos seus moradores vivem de subempregos ou são 

desempregados, destacando-se as ocupações de Três Moinhos situada no Linhares.  

 

II.1.4 – Meio Biótico  

 

        O município está enquadrado na região fitoecológica denominada Floresta 

Estacional Semidecidual (VELOSO & GÓES, 1982), típica de climas com duas 

estações bem definidas. Essas peculiaridades são responsáveis pela estacionalidade 

foliar dos principais elementos arbóreos, adaptados às baixas temperaturas e à carência 

hídrica em mais de 60 dias por ano. A floresta possui, no conjunto, um percentual de 

espécies que não permanecem verdes e perdem folhas durante o inverno (caducifólias), 

que oscilam entre 20% e 50%. A mata original ocupava, principalmente, as áreas mais 

férteis e coexistia com campos naturais que apresentavam plantas lenhosas arbóreas, de 

pequeno a médio porte, intercaladas. Os terraços aluvionares dos principais cursos 

d’água, como o do Rio Paraibuna, eram cobertos predominantemente por estas 

formações campestres. 

        Trata-se de um ecossistema formado por grande variedade de espécies, tendo uma 

fauna extremamente rica, podendo ser encontrados animais como a paca, a cutia, a 

preguiça, a capivara, o quati, o cachorro-do-mato, o gambá, macacos como o sagüi e o 

macaco-prego. A avifauna, também muito rica, é caracterizada por jacus, mutuns, 

jacutingas, tucanos e papagaios. 
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        No perímetro urbano, a floresta foi totalmente dizimada, a ponto de não existirem 

quaisquer vestígios das matas remanescentes. Os vários ciclos de desmatamentos, 

comandados por atividades econômicas que exigiam grandes extensões de terra, foram 

substituindo as florestas originais por pastagens e capoeiras, que hoje são o aspecto 

dominante. São encontradas ainda, secundariamente, porções de áreas destinadas às 

atividades agrícolas, florestamentos e reflorestamentos com espécies exóticas de 

Eucaliptos e Pinus. 

        Da "Zona da Mata", nome dado para a região por apresentar um predomínio de 

revestimento natural de mata, sobraram, apenas, algumas manchas de florestas 

secundárias rejuvenescidas, presentes nas partes mais acidentadas e elevadas do terreno 

e onde a atual legislação florestal não permite a sua exploração. 

        Do ponto de vista ecológico, são amplamente conhecidos os efeitos danosos das 

atividades de desmatamento sobre todos os elementos da cadeia ambiental e 

manutenção da diversidade biológica. A destruição das florestas também se reflete 

diretamente na preservação da fauna. 

        A atividade antrópica, principalmente o desmatamento e uma agricultura 

predatória, sob condições de uma dinâmica superficial intensa, fizeram com que os 

solos agricultáveis fossem progressivamente submetidos a uma extensa atividade 

erosiva laminar, que atingiu profundamente o horizonte orgânico superficial, 

responsável pela sua fertilidade. 

        Com isto, os terrenos sofreram uma progressiva exaustão, ao mesmo tempo em que 

a agricultura, principalmente o plantio de cafezais, deu lugar às pastagens voltadas para 

a pecuária, menos exigente em produtividade do solo. Porém as pastagens e as capoeiras 

não conseguem estancar esses processos, formando campos abandonados e 

ecossistemas em processo de degradação. No entanto, mesmo com a degradação em 

curso, a redução das atividades econômicas no meio rural nas últimas décadas, 

juntamente com o incremento da fiscalização contra desmatamentos predatórios, 

permitiram uma recuperação localizada das áreas florestadas. Essa expansão das 

florestas naturais se deu, principalmente, a partir de bosques e áreas de matas 

preexistentes. 
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II.2 - ANÁLISES MORFOMÉTRICAS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO 

CÓRREGO TEIXEIRAS (LD) E RIBEIRÕES DAS ROSAS E YUNG (LE) 

 

II.2.1 – Características Morformétricas 

 

A água constitui um dos elementos físicos mais importantes na composição da 

paisagem terrestre, interligando fenômenos da atmosfera inferior e da litosfera, e 

interferindo na vida vegetal, animal e humana, a partir da interação com os demais 

elementos de seu ambiente de drenagem. Dentre as múltiplas funções da água destaca-

se seu papel como agente modelador do relevo da superfície terrestre, controlando tanto 

a formação como o comportamento mecânico dos mantos de solos e rochas (COELHO 

NETTO, 2007).  

A Geomorfologia Fluvial engloba o estudo dos cursos d’água e os das bacias 

hidrográficas. Enquanto o primeiro se detém nos processos fluviais e nas formas 

resultantes do escoamento das águas, o segundo considera as principais características 

das bacias hidrográficas que condicionam o regime hidrológico. Essas características 

ligam-se aos aspectos geológicos, às formas de relevo e aos processos geomorfológicos, 

às características hidrológicas e climáticas, à biota e ocupação do solo (CUNHA, 2007). 

A partir de 1945 (DURY, 1970), foi possível assinalar três abordagens temáticas 

distintas: morfometria numérica, compreensão do tratamento estatístico e inter-relação 

de dados sobre canais fluviais e, por último, produção de modelos estocásticos. 

Segundo CUNHA (2007), no Brasil, nas décadas de 70 e 80, merecem 

destaque o trabalho de sistematização sobre estudos sedimentológicos (SUGUIO, 1973), 

que consolidou alguns conceitos básicos ligados ao campo da Geomorfologia Fluvial, 

como a publicação dos livros textos de CHRISTOFOLETTI (1974 e 1980) e 

BIGARELLA et al. (1979).  A referência principal do presente trabalho é o trabalho 

publicado em 1980 por CHRISTOFOLETTI. 

A caracterização morfométrica de uma bacia hidrográfica consiste na descrição 

sucinta dos fatores topográficos, geológicos, geomorfológicos e de ocupação do solo 

intervenientes na geração de escoamentos e na determinação de coeficientes definidores 

da forma, drenagem, declividade da bacia, entre outros. A Tabela II.3 apresenta as 

principais características  morfométricas de bacias hidrográficas. 
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Tabela II.3 – Principais características morfométricas de bacias hidrográficas. 
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II.2.2 – Bacias Hidrográficas do Córrego Teixeiras BHCT, Ribeirão das Rosas 

BHRR e Ribeirão Yung BHRY 

 

As delimitações das Bacias Hidrográficas do Córrego Teixeiras (BHCT), 

Ribeirão das Rosas (BHRR) e Ribeirão Yung (BHRY) foram executadas com base nas 

Cartas Geográficas do IBGE de: (i) Matias Barbosa (Folha SF-23-X-D-V-3; MI-2681-

3) e (ii) Juiz de Fora (Folha SF-23-X-D-IV-1; MI-2681/1) em escala de 1:50.000. As 

Figuras II.8, II.9 e II.10 apresentam a Bacias Hidrográficas BHCT, BHRR e BHRY  

obtidas com base nas Cartas Geográficas do IBGE de Matias Barbosa e Juiz de Fora.  
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Figura II.8 – Bacia Hidrográfica do Córrego Teixeiras (margem direita do Rio 

Paraibuna). 

 

 

Figura II.9 – Bacia Hidrográfica do Ribeirão das Rosas (margem esquerda do Rio 

Paraibuna). 
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Figura II.10 – Bacia Hidrográfica do Ribeirão Yung (margem esquerda do Rio 

Paraibuna). 

 

II.2.2.1 – Dados das Bacias Hidrográficas 

 

As Figuras II.11, II.12 e II.13 apresentam os dados das Bacias Hidrográficas 

BHCT, BHRR e BHRY relativos às suas geometrias (área de contribuição até 

lançamento no rio Paraibuna e perímetro) e rede de drenagem (comprimento dos cursos 

d’água).  

A área de drenagem ou área de contribuição corresponde a toda área drenada 

pelo conjunto do sistema fluvial, em projeção horizontal, inclusa entre seus divisores 

topográficos. A área de uma bacia hidrográfica é o elemento básico para o cálculo de 

outras várias características físicas.  

O perímetro por definição, é a soma de todos os lados de uma figura plana, e 

nesse caso corresponde ao comprimento dos limites estabelecidos pelos seus divisores 

de água.  
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B.H. Córregos Teixeiras e Ipiranga

Área = 21.312.082,10 m²
Perímetro = 23.461,90 m

Córrego Teixeiras = 10.413,9 m

Desnível=855-675= 180 m

 

Figura II.11 – Dados da Bacia Hidrográfica do Córrego Teixeiras, identificado na carta 

geográfica como Córrego Teixeiras. 

 

B.H. Ribeirão das Rosas

Área = 47.649.371,30 m²
Perímetro = 42.508,80 m

Ribeirão das Rosas = 18.625,66 m

Desnível=895-675= 220 m

 

Figura II.12 – Dados da Bacia Hidrográfica do Ribeirão das Rosas. 

 

B.H. Ribeirão do Yungue

Área = 19.790.864,95 m²,

PerÍmetro = 25.507,15 m

Ribeirão do Yungue = 11.752,26 m

Desnível=875-675= 200 m

 

Figura II.13 – Dados da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Yung. 
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O comprimento do canal principal de uma bacia, é definido como a distância 

que se estende ao longo do curso d’água, desde a desembocadura (foz) até sua nascente. 

Para simplificação dos cálculos considerou-se que a lâmina d’água do Rio Paraibuna  se 

encontra cota 675 m. Em linhas gerais, poder-se-ia obter a declividade da bacia através 

da relação ente desnível e cumprimento (H/L), no entanto, tal simplificação não conduz 

a resultados representativos, pois normalmente nas cabeceiras das bacias as declividades 

são muito acentuadas. Esta questão será discutida adiante, no item II.2.8, no qual 

apresenta-se uma metodologia para determinação da declividade média. 

 

II.2.3 – Padrão de Drenagem 

 

O estudo dos padrões de drenagem foi assunto amplamente debatido na 

literatura geomorfológica. De acordo com CHRISTOFOLETTI (1980), os padrões de 

drenagem referem-se ao arranjamento espacial dos cursos fluviais, que podem ser 

influenciados em sua atividade morfogenética pela natureza e disposição das camadas 

rochosas, pela resistência litológica variável, pelas diferenças de declividade e pela 

evolução geomorfológica da região. Desta forma, o conhecimento mais detalhado do 

sistema de drenagem é de grande importância para o estudo de uma bacia hidrográfica. 

A Figura II.14 apresenta os principais tipos de padrão de drenagem. 

 

      

     

Figura II.14 – Principais tipos de padrão de drenagem: (a) dendrítica; (b) treliça; (c) 

retangular; (d) paralela; (e) radial e (f) anelar (CHRISTOFOLETTI, 1980). 

 

(a) 

(e) (d) 

(c) (b) 

(f) 
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O padrão de drenagem que caracteriza as Bacias Hidrográficas do Córrego 

Teixeiras BHCT, Ribeirão das Rosas BHRR e Ribeirão Yung BHRY pode ser definido 

genericamente como Dendrítico, pois seu desenvolvimento se assemelha à configuração 

de uma árvore, cujos ramos formados pelas correntes tributárias distribuem-se em todas 

as direções sobre a superfície do terreno, e se unem formando ângulos agudos de 

graduações variadas, mas sem chegar nunca ao ângulo reto. A presença de confluência 

em ângulos retos, no padrão dendrítico, constitui anomalias que se deve atribuir, em 

geral, aos fenômenos tectônicos. Esse padrão é tipicamente desenvolvido sobre rochas 

de resistência uniforme, ou em estruturas sedimentares horizontais. A Figura II.15 

revela que o arranjamento espacial dos cursos fluviais destas bacias hidrográficas 

apresenta um padrão de drenagem dendrítica tanto para a margem esquerda como para a 

direita do Rio Paraibuna. 

 

850

 

Figura II.15 – Arranjo espacial da bacias do município de Juiz de Fora apresentam 

padrão de drenagem dendrítica para os dois lados do Rio Paraibuna. 

BH Córrego Humaitá 

BH Córrego São Pedro 

(a montante da barragem 

da represa) 

BH Ribeirão Yung 

BH Ribeirão das Rosas 

BH Córrego Teixeiras 

BHCSP 

(jusante) 



 36 

 

II.2.4 – Hierarquia Fluvial 

 

Os critérios de ordenação dos cursos d’água foram propostos, inicialmente, por 

HORTON (1945) e modificados por STRAHLER (1952). Definir a hierarquia da rede 

fluvial, segundo CHRISTOFOLETTI (1980), consiste no processo de se estabelecer a 

classificação de determinado curso d`água (ou da área drenada que lhe pertence) no 

conjunto total da bacia hidrográfica na qual se encontra. Ainda segundo o autor, isso é 

realizado em função de facilitar e tornar mais objetivos os estudos morfométricos 

(análise linear, areal e hipsométrica) sobre as bacias hidrográficas.  

No modelo de HORTON, proposto em 1945, os canais de primeira ordem são 

aqueles que não possuem tributários, os canais de segunda ordem têm apenas afluentes 

de primeira ordem, os canais de terceira ordem recebem afluência de canais de segunda 

ordem, podendo também receber diretamente canais de primeira ordem, 

sucessivamente, um canal de ordem u pode ter tributários de ordem u-1 até 1 (Figura 

II.16(a)).   

No modelo de STRAHLER, proposto em 1952 e mais utilizado até hoje, os 

canais de primeira ordem são aqueles que não possuem nenhum tributário, estendendo-

se desde a nascente até a confluência; os canais de segunda ordem são formados por 

dois canais de primeira ordem e somente recebem afluentes de primeira ordem; os 

canais de terceira ordem surgem da confluência de dois canais de segunda ordem, 

podendo receber afluentes de segunda e primeira ordens; os canais de quarta ordem são 

aqueles formados pela confluência de dois canais de terceira ordem, podendo receber 

tributários de ordens inferiores, e assim sucessivamente (Figura II.16(b)). 

 

     

Figura II.16 – Hierarquia fluvial: (a) HORTON (1945) e (b) STRAHLER (1952). 
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Na definição da hierarquia fluvial os sistemas e critérios mais usados para o 

ordenamento de canais de bacias hidrográficas são os de HORTON (1945) e o de 

STRAHLER (1952). No presente trabalho utilizou-se o método estabelecido pelo último 

autor. 

As Figuras II.17, II.18 e II.19 demonstram como foi determinada a hierarquia 

fluvial da Bacia Hidrográfica do Córrego Teixeiras (BHCT), do Ribeirão das Rosas 

(BHRR) e do Ribeirão Yung (BHRY) utilizando o método de STRAHLER (1952). A 

aplicação do método revelou que o Córrego Teixeiras e o Ribeirão Yung são de quarta 

ordem, enquanto que o Ribeirão das Rosas é de quinta ordem.  

Na Bacia do Ribeirão das Rosas, a hierarquia fluvial do Córrego do Borge 

antes de se encontrar com o canal principal é de quarta ordem. É interessante observar 

que o Córrego do Borge, responsável pela mudança de ordem do Ribeirão das Rosas, 

assume a quarta ordem com extensão e área muito pequenas. 

 

 

Figura II.17 – Hierarquia Fluvial da Bacia Hidrográfica do Córrego Teixeiras obtida 

pelo Método de STRAHLER (1952) - 4ª ordem. 
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Figura II.18 – Hierarquia Fluvial da Bacia Hidrográfica do Ribeirão das Rosas obtida pelo Método de STRAHLER (1952) - 5ª ordem. 
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Figura II.19 – Hierarquia Fluvial da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Yung obtida pelo 

Método de STRAHLER (1952) - 4ª ordem. 
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II.2.5 – Análise Areal das Bacias Hidrográficas 

 

 Segundo CHRISTOFOLETTI (1980), na análise das bacias hidrográficas estão 

englobados vários índices nos quais intervêm medições planimétricas, além de 

medições lineares. Os índices analisados são apresentados a seguir, sendo que os 

principais parâmetros geométricos, tais como, área e perímetro da bacia, comprimento e 

desnível dos cursos d’água principais foram apresentados no item II.2.2.1. 

 

II.2.5.1 – Densidade de Drenagem 

 

A densidade de drenagem indica a eficiência da drenagem da bacia, quanto 

mais eficiente o sistema de drenagem da bacia, mais rapidamente a água do escoamento 

superficial originada da chuva chegará a saída da bacia. 

A densidade de drenagem correlaciona o comprimento total dos canais de 

escoamento com a área da bacia hidrográfica. O cálculo da densidade de drenagem é 

importante na análise das bacias hidrográficas porque apresenta relação inversa com o 

comprimento dos rios. À medida que aumenta o valor numérico da densidade há 

diminuição quase proporcional do tamanho dos componentes fluviais das bacias de 

drenagem (CHRISTOFOLETTI, 1980). 

De acordo com GARCEZ & ALVAREZ (1998), se existir um número bastante 

grande de cursos de água numa bacia, relativamente a sua área, o deflúvio atinge 

rapidamente os rios, e, assim sendo, haverá provavelmente picos de enchentes altos e 

deflúvios de estiagem baixos. 

A densidade de drenagem depende do clima e das características físicas da 

bacia hidrográfica. O clima atua tanto diretamente, através do regime e da vazão dos 

cursos d’água, como indiretamente, com influência sobre a vegetação. 

Segundo VILLELA & MATTOS (1975), embora existam poucas informações 

sobre a densidade de drenagem de bacias hidrográficas, pode-se afirmar que este índice 

varia de 0,5km/km2, para bacias com drenagem pobre, a 3,5km/km2 ou mais, para 

bacias excepcionalmente bem drenadas. BELTRAME (1994) apresenta uma tabela com 

valores de densidade de drenagem, a Tabela II.4 apresenta a classificação dos valores de 

densidade de drenagem. 
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Tabela II.4 – Classificação dos valores de densidade de drenagem. 

De 0,50 a 2,00

De 2,01 a 3,50

Maior que 3,50

Baixa

Mediana

Alta

Muito alta

Valores de Dd (km/km²) Qualificação da Dd

Menor que 0,50

 

 

A densidade de drenagem foi inicialmente definida por HORTON (1945), 

podendo ser calculada pela Equação II.1: 

 

 
A

L
Dd t                                                                                          (Equação II.1) 

           Onde: 

 Lt = comprimento total dos canais; e 

 A = área da bacia hidrográfica. 

 

  Aplicação da equação forneceu densidade de drenagem (Dd) das Bacias BHCT, 

BHRR e BHRY iguais a aproximadamente 2,25 km/km², 2,22 km/km² e 2,36 km/km² 

(Tabela II.5), nesta ordem. Estes valores de densidade de drenagem qualificam as bacias 

como de drenagem alta (2,01<Dd<3,5).  

 

Tabela II.5 – Determinação das densidades de drenagem das Bacias Hidrográficas 

BHCT, BHRR e BHRY. 

Córrego Ipiranga 48,05 21,31 2,25

Ribeirão das Rosas 105,67 47,65 2,22

Ribeirão do Yungue 46,62 19,79 2,36

Bacia Hidrográfica

Comprimento total 

dos cursos d'água            

Lt (km)

Área da Bacia 

Hidrográfica (km²)

Densidade de 

Drenagem                      

Dd (km/km²)

 

 

II.2.5.2 – Coeficiente de Manutenção 

 

Esse índice apresenta-se muito importante para a caracterização do sistema de 

drenagem, tem a finalidade de fornecer a área mínima necessária para a manutenção de 
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um metro de canal de escoamento permanente. CHRISTOFOLETI (1980) e 

GRANELL-PÉREZ (2001) explicam que o Coeficiente de Manutenção é o inverso da 

densidade de drenagem. Indica assim a área necessária (em km², ha etc) para manter 

ativo um km de canal fluvial.  

O coeficiente de manutenção, proposto por SCHUMM (1965), tem a finalidade 

de fornecer a área mínima necessária para a manutenção de um metro de canal de 

escoamento. O autor considera-o como um dos valores numéricos mais importantes 

para a caracterização do sistema de drenagem, podendo ser calculado através da 

Equação II.2. 

 

 
Dd

Cm
1

                                                                             (Equação II.2)         

Onde: 

Dd = densidade de drenagem. 

 

Assim, os coeficientes de manutenção (Cm) das Bacias BHCT, BHRR e 

BHRY são iguais a aproximadamente 0,44 km²/km, 0,45 km²/km e 0,42 km²/km 

(Tabela II.6), nesta ordem. Ou seja, nas bacias pertencentes aos dois lados do Rio 

Paraibuna é necessária, em média, uma área de 0,43 km² para manter ativo um 

quilômetro (km) de canal fluvial.  

 

Tabela II.6 – Determinação dos coeficientes de manutenção das Bacias Hidrográficas 

BHCT, BHRR e BHRY. 

Córrego Ipiranga 2,25 0,44

Ribeirão das Rosas 2,22 0,45

Ribeirão do Yungue 2,36 0,42

Bacia Hidrográfica

Densidade de 

Drenagem                      

Dd (km/km²)

Coeficiente de 

Manutenção                      

Cm (km²/km)
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II.2.5.3 – Forma da Bacia - Índice de Circularidade 

 

Segundo CHRISTOFOLETTI (1980), existem vários índices utilizados para 

determinar a forma da bacia, sempre a correlacionando com figuras geométricas. A fim 

de eliminar a subjetividade na caracterização da forma das bacias, foram propostos 

vários processos. MILLER (1953) propôs o índice de circularidade, que é a relação 

existente entre a área do círculo de mesmo perímetro. Assim, o índice de circularidade é 

a relação existente entre a área da bacia e a área de um círculo cuja circunferência 

mediria a mesma dimensão que o perímetro da bacia. O índice informa o quanto é 

circular ou alongada uma bacia hidrográfica. Conforme o enunciado o cálculo do índice 

de circularidade é realizado com o emprego da Equação II.3. 

 

 
Ac

A
Ic                                                                                             (Equação II.3) 

Onde: 

 A = área da bacia; e 

 Ac = área do círculo, medida nas mesmas unidades da área da bacia. 

  

O valor máximo a ser obtido é igual a unidade, e quanto maior o valor, mais 

próximo da forma circular estará a bacia de drenagem. 

As Figuras II.20, II.21 e II.22 apresentam dados e cálculos utilizados na 

determinação do índice de circularidade, e destaca a relação visual da área do círculo 

com a geometria de cada uma das bacias. O perímetro da bacia é igual à circunferência 

do círculo (C=P). Para um círculo com esta circunferência determina-se o raio. A área 

deste círculo (Ac) é utilizado na Equação II.3. Resolvendo a equação, os índices de 

circularidade (Ic) das Bacias BHCT, BHRR e BHRY são iguais a aproximadamente 

0,48, 0,33 e 0,38 (Tabela II.7), nesta ordem. De fato, conforme sugere a forma da bacia 

do Córrego do Teixeiras, sua geometria, em relação às bacias da margem esquerda 

(BHRR e BHRY), se aproxima mais da forma circular. 
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Tabela II.7 – Determinação dos índices de circularidade das Bacias Hidrográficas 

BHCT, BHRR e BHRY. 

Córrego Ipiranga 21.312.082,10 23.461,90 3.734,07 43.804.172,37 0,49

Ribeirão das Rosas 47.649.371,30 42.508,80 6.765,47 143.796.001,83 0,33

Ribeirão do Yungue 19.790.864,95 25.507,15 4.059,58 51.774.151,80 0,38

Índice de 

Circularidade 

Ic

Área da Bacia 

(m²)

Perímetro  

P=2πR
Raio R (m)

Área do Círculo 

Ac (m²)
Bacia Hidrográfica

 

 

B.H. Córregos Teixeiras e Ipiranga

Área = 21.312.082,10 m²
Perímetro = 23.461,90 m

R=3.734,06

C = 23.461,90 m

Ac = 43.804.172,36 m²

 

Figura II.20 – Determinação do índice de circularidade (Ic) da Bacia Hidrográfica do 

Córrego Teixeiras. 

 

B.H. Ribeirão das Rosas

Área = 47.649.371,30 m²
Perímetro = 42.508,80 m

R=6.765,47

C = 42.508,80m

Ac = 143.796.001,83 m²

 

Figura II.21 – Determinação do índice de circularidade (Ic) da Bacia Hidrográfica do 

Ribeirão das Rosas. 
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B.H. Ribeirão do Yungue

Área = 19.790.864,95 m²,

PerÍmetro = 25.507,15 m

R=4.059,58

C = 25.507,15 m

Ac = 51.774.151,79 m²

 

Figura II.22 – Determinação do índice de circularidade (Ic) da Bacia Hidrográfica do 

Ribeirão Yung. 

 

 A Figura II.23 ilustra a influência da forma da bacia no seu comportamento 

hidrológico, através da associação da geometria da bacia e hidrograma. Em relação ao 

efeito das características físicas no hidrogramas, observa-se que bacias radiais com 

declividade alta possuem tempo de concentração e hidrograma com maiores picos que 

as bacias longitudinais.  

 

 

 

 

Figura II.23 – Influência da forma da bacia no seu comportamento hidrológico: (a) bacia 

compacta ou arredondada; (b) bacia alongada ou elíptica e (c) bacia ramificada. 

(a) 

(b) 

(c) 
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II.2.6 – Análise Linear da Rede Hidrográfica 

 

II.2.6.1 – Relação de Bifurcação 

 

A relação de bifurcação foi definida por HORTON (1945) como sendo a 

relação entre o número total de segmentos de uma certa ordem e o número total dos 

segmentos de ordem imediatamente superior. Tomando-se como base o sistema de 

hierarquização fluvial proposto por STRAHLER (1952), verifica-se que o resultado 

nunca poderá ser inferior a 2. A relação de bifurcação (Rb) é determinada pela Equação 

II.4. 

 

 
1U

U

N

N
Rb



                                                                                        (Equação II.4) 

 

Onde: 

 Nu = número de segmentos de determinada ordem; e 

 Nu+1 = número de segmentos da ordem imediatamente superior. 

 

A Tabela II.8 apresenta as quantidades de segmento encontrados nas respectivas ordens 

(1, 2, 3, 4 e 5) e os respectivos cálculos da relação de bifurcação das Bacias 

Hidrográficas do Córrego Teixeiras BHCT, Ribeirão das Rosas BHRR e Ribeirão Yung 

BHRY. 

 

Tabela II.8 – Determinação da Relação de Bifurcação (Rb). 

Ordem 1 Ordem 2 Ordem 3 Ordem 4 Ordem 5  1 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5

Córrego Ipiranga 43 11 3 1 3,91 3,67 3,00

Ribeirão das Rosas 109 27 8 2 1 4,04 3,38 4,00 2,00

Ribeirão do Yungue 51 13 3 1 3,92 4,33 3,00

Quantidade de segmentos Relação de Bifurcação (Rb)
Bacia Hidrográfica

 

 

Segundo STRAHLER (1952), o estudo de numerosos sistemas fluviais 

confirma o princípio de que uma região de clima, litologia e estado de desenvolvimento 

uniforme, a relação de bifurcação tende a permanecer constante de uma ordem para a 

seguinte. Os valores desta relação que oscilam entre 3 e 5  são característicos dos 
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sistemas fluviais. Os valores de relação de bifurcação obtidos nas bacias com hierarquia 

fluvial de quarta ordem se apresentaram próximos, variando entre 3 e 4, o que sugere se 

tratar de bacias equilibradas. 

 

II.2.6.2 – Extensão do Percurso Superficial 

 

A extensão do percurso superficial representa a distância média percorrida 

pelas enxurradas entre o interflúvio e o canal permanente, correspondendo a uma das 

variáveis independentes mais importantes que afeta tanto o desenvolvimento 

hidrológico como o fisiográfico das bacias de drenagem. Durante a evolução dos 

sistemas de drenagem, a extensão do percurso superficial está ajustada ao tamanho 

apropriado relacionado com as bacias de primeira ordem, sendo aproximadamente igual 

à metade do recíproco do valor da densidade de drenagem. A extensão do percurso 

superficial (Eps) é determinada pela Equação II.5. 

 

 
Dd

E ps
2

1
                                                                                      (Equação II.5) 

 

Onde: 

Dd = densidade de drenagem. 

 

As Bacias BHCT, BHRR e BHRY apresenta extensão do percurso superficial 

(Eps) médio igual a 0,22 km²/km (Tabela II.9). 

 

Tabela II.9 – Determinação das extensões do percurso superficial (Eps) das Bacias 

Hidrográficas BHCT, BHRR e BHRY. 

Córrego Ipiranga 2,25 0,22

Ribeirão das Rosas 2,22 0,23

Ribeirão do Yungue 2,36 0,21

Bacia Hidrográfica

Densidade de 

Drenagem                      

Dd (km/km²)

Extensão do Percurso 

Superficial                      

Eps (km²/km)
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II.2.7 – Análise Hipsométrica 

 

 A hipsometria preocupa-se em estudar as inter-relações existentes em 

determinada unidade horizontal de espaço no tocante a sua distribuição em relação às 

faixas altitudinais, indicando a proporção ocupada por determinada área da superfície 

terrestre em relação à variações altimétricas a partir de determinada isoípsa base 

(CHRISTOFOLETTI, 1980). Em pleno século XIX essa repartição foi calculada para 

toda a superfície terrestre, redundando na construção da denominada curva hipsográfica. 

Em épocas mais recentes, as curvas altimétricas têm sido utilizadas para o estudo das 

unidades morfoestruturais e, em 1952, STRAHLER sintetizou os princípios da análise 

hipsométrica para o estudo das bacias fluviais. 

 

II.2.7.1 – Declividade Média 

 

A declividade média é um parâmetro morfométrico muito importante no 

diagnóstico físico e na gestão dos recursos hídricos (MACHADO, 2010). A velocidade 

de escoamento da água de um rio depende da declividade dos canais fluviais. Obtendo a 

declividade média de uma bacia hidrográfica pode-se avaliar se a área de estudo é mais 

ou menos vulnerável a erosão promovida pelo escoamento hídrico superficial. 

Comparando bacias hidrográficas de uma mesma região, tem-se que valores mais altos 

de declividade média identificam bacias com maior risco de sofrerem erosão por 

escoamento superficial. A declividade Média (Dm) é calculada com auxílio da Equação 

II.6. 

 

 100x
A

hxL
D cn

m


                                                                       (Equação II.6) 

 

Onde: 

 Lcn = comprimento de todas as curvas de nível (km); 

 h = eqüidistância das curvas de nível (20 m ou 0,02 km); e  

 A = área da bacia. 

 

No presente trabalho não foi calculado a declividade média para a Bacia do 

Ribeirão das Rosas, optou-se por determiná-la para uma bacia de cada margem do Rio 
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Paraibuna, referentes ao Córrego do Teixeiras (lado esquerdo) e Ribeirão Yung (lado 

direito). A Tabela II.10 apresenta os valores obtidos, que revelaram uma classe de 

relevo entre ondulado e forte ondulado. 

 

Tabela II.10 – Valores das declividades médias obtidos para as Bacias Hidrográficas do 

Córrego Teixeiras e Ribeirão Yung. 

Córrego Ipiranga 222,50 21,31 0,02 20,88%

Ribeirão do Yungue 207,90 19,79 0,02 21,01%

Dm (%)Bacia Hidrográfica ∑ Lcn (km) Área (km²) h (km)

 

 

II.2.7.2 – Índice de Rugosidade 

 

O índice de rugosidade (Ir), cuja determinação é realizada através da Equação 

II.7, é um parâmetro que combina as qualidades de declividade e cumprimento das 

vertentes com a densidade de drenagem, expressando-se como um número adimensional 

que resulta do produto entre a declividade médias (Dm) e a densidade de drenagem 

(Dd). Assim, relaciona-se a disponibilidade do escoamento hídrico superficial, expresso 

em densidade de drenagem, com seu potencial erosivo, expresso pela declividade 

média. A Tabela II.11 mostra os valores dos índices de rugosidade para as Bacias 

Hidrográficas do Córrego Teixeiras e Ribeirão Yung. 

 

 DdxHI r                                                                                       (Equação II.7) 

  

Tabela II.11 – Índices de rugosidade das Bacias Hidrográficas do Córrego Teixeiras e 

Ribeirão Yung. 

Córrego Ipiranga 20,88 2,25 47,07

Ribeirão do Yungue 21,01 2,36 49,49

IrBacia Hidrográfica Dm (%)  Dd (km/km²)
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II.2.7.3 – Mapa de Altitudes 

 

As Figuras II.24 e II.25 apresentam a hipsometria das Bacias Hidrográficas do 

Córrego Teixeiras e Ribeirão Yung, respectivamente. 

 

 

Figura II.24 – Hipsometria da Bacia Hidrográfica do Córrego Teixeiras. 

 

 

Figura II.25 – Hipsometria da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Yung. 
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II.2.7.4 – Curva Hipsométrica 

 

Segundo CHRISTOFOLETTI (1980), para o estudo hipsométrico de uma bacia 

hidrográfica, por exemplo, a unidade geométrica de referência consiste de um sólido 

limitado lateralmente pela projeção vertical do perímetro da bacia, e no topo e na base 

por planos paralelos passando através do cume e da desembocadura, respectivamente. 

Para a construção da curva hipsométrica deve-se obter, por planimetria, as áreas entre as 

curvas de nível consecutivas. Com a área total, calculam-se os valores relativos das 

áreas entre curvas de nível, para obter os valores das áreas relativas acumuladas. 

Plotando-se um gráfico no qual, as ordenadas correspondem às cotas do terreno e o eixo 

das abscissas às áreas relativas acumuladas, tem-se a curva hipsométrica, que tem a 

finalidade de exprimir a maneira pela qual o volume rochoso situado abaixo da 

superfície topográfica está distribuído desde a base até o topo. Conhecendo-se a altura e 

a área de cada faixa altitudinal analisada, determina-se o volume de cada faixa 

respectiva. A soma de todas representará o volume rochoso ainda existente na região 

(CHRISTOFOLETTI , 1980). A Figura II.26 apresenta as curvas hipsométricas das 

Bacias Hidrográficas do Córrego Ipiranga, Ribeirão Rosas e Ribeirão Yung. 
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Figura II.26 – Curva hipsométrica da Bacia Hidrográfica do Córrego Ipiranga, Ribeirão 

Rosas e Ribeirão Yung. 
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II.2.8 – Perfis Longitudinais dos Corpos Hídricos 

 

 O perfil longitudinal de um rio mostra a sua declividade, ou gradiente, sendo a 

representação visual da relação entre a altimetria e o comprimento de determinado curso 

da água. Segundo CHRISTOFOLETTI (1980), o perfil característico é côncavo para o 

céu, com declividades maiores em direção da nascente e com valores cada vez mais 

suaves em direção ao nível de base. Cursos d’água que apresentam tal morfologia são 

considerados em equilíbrio, assumido quando há relação de igualdade entre a atuação da 

erosão, do transporte e da deposição (CUNHA, 2007).  

 Segundo CHRISTOFOLETTI (1980), o perfil longitudinal resulta do trabalho 

que o rio executa para manter o equilíbrio entre a capacidade e a competência, de um 

lado, com a quantidade e o calibre da carga detrítica, de outro lado, através de toda a sua 

extensão. Se a capacidade e competência são maiores que as requeridas para transportar 

a carga que lhe é fornecida, o rio deverá abaixar sua capacidade e competência através 

de modificações na morfologia e declividade do canal. Inversamente, se for menor, o rio 

deverá aumentá-la através de modificações na morfologia e declividade do canal. 

 Verificando as variáveis da geometria hidráulica observa-se que em direção de 

jusante, há aumento proporcional dos valores de raio hidráulico e, concomitantemente, 

diminuição relativa da influência exercida pela rugosidade. A rugosidade do canal 

representa a resistência ao fluxo, em função da granulometria dos sedimentos, da 

topografia do leito e do perfil transversal do canal. O aumento do valor do raio 

hidráulico e a diminuição relativa da rugosidade indicam maior eficiência do fluxo, que 

se reflete no aumento da velocidade, compensando o decréscimo que se observa na 

declividade do canal (CHRISTOFOLETTI, 1980). 

 Resumindo, CHRISTOFOLETTI (1980) conclui que se pode verificar no canal 

fluvial, de montante para jusante: (i) o aumento do débito, da largura e da profundidade 

do canal, da velocidade média das águas, do raio hidráulico e (ii) diminuição do 

tamanho dos sedimentos, da competência do rio, da resistência ao fluxo e da 

declividade. 

 As Figuras II.27, II.29 e II.31 apresentam os perfis longitudinais dos corpos 

hídricos Córrego do Teixeiras, Ribeirão das Rosas e Ribeirão Yung, com seus 

respectivos afluentes. Objetivando análises comparativas os perfis longitudinais do 

canal principal e afluentes foram normalizados por bacia, conforme apresentado nas 
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Figuras II.28, II.30 e II.32. Segundo CUNHA (1978), é possível avaliar o estado de 

equilíbrio dos canais através da variação da concavidade de seus leitos, bem com, da 

observação dos diferentes comprimentos e inclinações para os segmentos de primeira, 

segunda e terceira ordens. 

 As declividades longitudinais médias foram determinadas conforme modelo 

ilustrado na Figura II.28. A solução para determinação da declividade longitudinal 

média considera a diferença de cotas entre 10% e 85% do comprimento total do canal 

dividida por 75% do comprimento do canal. Aplica-se este modelo em função das 

elevadas inclinações nas cabeceiras da bacia de drenagem, onde se localizam as 

nascentes, e da tendência de ocorrência de um nível de base regulado com o Rio 

Paraibuna na proximidade de sua desembocadura com este. As declividade 

longitudinais médias do Córrego do Teixeiras, Ribeirão das Rosas e Ribeirão Yung são 

apresentadas nas Figuras II.28, II.30 e II.32.  

 

Bacia do Córrego Ipiranga - Perfil Longitudinal dos Canais Principais

660

710

760

810

860

0 2000 4000 6000 8000 10000

Distância (m)

E
le

v
a

ç
ã

o
 (

m
)

Córrego Teixeiras

Córrego Ipiranga

 

Figura II.27 – Perfis longitudinais dos Córregos Teixeiras e Teixeiras. 

 

 Através da visualização dos perfis longitudinais (Figuras II.27 e II.28) dos 

córregos Teixeira e Teixeiras, observa-se que ocorre semelhança geométrica entre eles a 

partir do ponto de encontro. Além disso, próximo a foz com o Rio Paraibuna há uma 

desnível acentuado para atingir o nível de base do rio, que se deve, provavelmente, à 

formação geológica local. Assim, analisando-se o perfil através do critério de 
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declividade média, observa-se que ocorrem quatro segmentos distintos, a jusante do 

“mergulho” e dois a montante. Conforme esperado, próximo à nascente o perfil é 

tipicamente côncavo e apresenta declividade maior. O Córrego do Teixeiras apresenta 

uma declividade média praticamente igual à do Córrego Teixeiras, sendo o valor igual a 

0,65%. 

 

Bacia do Córrego Ipiranga - Perfil Longitudinal Normalizado dos Canais Principais
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Figura II.28 – Perfis longitudinais normalizados dos Córregos Teixeiras e Teixeiras e 

indicação da declividade longitudinal média. 

 

 Os perfis longitudinais observados nas Figuras II.29 e II.30 revelam que o 

Ribeirão das Rosas e seu tributários, Córrego Boa Esperança e Córrego do Borge dos 

córregos Teixeira e Teixeiras, observa-se que, também, ocorre semelhança geométrica 

entre eles a partir do ponto de encontro. No entanto, e diferem quanto a declividade 

longitudinal média. Os tributários apresentam declividades menores, sendo a 

declividade longitudinal média do Córrego do Borge, cuja hierarquia fluvial é de quarta 

ordem, a menor de todas. Os perfis longitudinais dos afluentes, embora côncavos, estão 

mais evoluídos nos pontos terminais, ou seja, de encontro com o canal principal, 

apresentado o canal de quarta ordem (Córrego do Borge) certa horizontalidade. Pela 

segmentação do canal por faixas de declividade, verificam-se 7 segmentos. A 

declividade longitudinal média do Ribeirão das Rosas é igual a 0,3%. 
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 Assim como ocorre no Córrego do Teixeiras, o Ribeirão das Rosas próximo à 

foz com o Rio Paraibuna há uma desnível acentuado para atingir o nível de base do rio, 

originado, talvez, por descontinuidade litológica, por camada resistente de rocha ou 

estrutura. 

  

Bacia do Ribeirão das Rosas - Perfil Longitudinal dos Canais Principais
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Figura II.29 – Perfis longitudinais do ribeirão das Rosas e afluentes, Córregos do Borge 

e Boa Esperança. 

 

Bacia do Ribeirão das Rosas - Perfil Longitudinal Normalizado dos Canais Principais

780

800

820

840

860

880

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

L / Ltotal (m)

E
le

v
a

ç
ã

o
 (

m
)

Ribeirão das Rosas

Córrego Boa Esperança

Córrego do Borge

 

0,3% 



 56 

 

Figura II.30 – Perfis longitudinais normalizados do ribeirão das Rosas e afluentes, 

Córregos do Borge e Boa Esperança e indicação da declividade longitudinal média. 

 

 Os perfis longitudinais representados nas Figuras II.31 e II.32 revelam que o 

Ribeirão Yung apresenta um comportamento muito diferente do seu tributário principal, 

o Córrego Linhares. O perfil longitudinal do tributário, Córrego Linhares, com 

gradiente mais alto que do canal principal, tende a ser côncavo em direção a nascente. O 

Ribeirão Yung apresenta perfil longitudinal mais acentuado, com irregularidades e 

porções convexas. É interessante obserar que a nascente do Ribeirão Yung encontra-se 

em cota inferior da nascente do Córrego do Linhares. Outro aspecto relevante sobre o 

ribeirão é a ausência de perfil côncavo, mesmo em direção à nascente. A declividade 

longitudinal média do Ribeirão Yung é da ordem de 1,36%, sendo a declividade do 

Córrego do Linhares superior a este valor. 
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Figura II.31 – Perfis longitudinais do Ribeirão Yung e afluente, Córrego Linhares. 
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Bacia do Ribeirão Yungue - Perfil Longitudinal Normalizado dos Canais Principais
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Figura II.32 – Perfis longitudinais normalizados do Ribeirão Yung e afluente, Córrego 

Linhares e indicação da declividade longitudinal média. 

 

 As representações gráficas dos perfis longitudinais dos canais principais das 

bacias analisadas, Córrego Teixeiras, Ribeirão das Rosas e Ribeirão Yung, são 

ilustradas nas Figuras II.33 e II.34. A Figura II.33 demonstra através da linha 

pontilhada, cor preta, qual seria tendência dos perfis, quando os canais se aproximarem 

do estado de equilíbrio. Verifica-se que o Córrego Teixeiras e Ribeirão das Rosas, são 

mais evoluídos até o trecho que ocorre “mergulho” acentuado, que provavelmente 

decorre de descontinuidade litológica, por camada resistente de rocha ou estrutura. 

Assim, a montante desta provável descontinuidade litológica, “mergulho do perfil 

logitudinal”, nessas áreas de drenagem ocorre melhor equilíbrio entre balanço e 

capacidade e competência com a quantidade e calibre da carga transportada ao longo 

deste trecho. O Ribeirão Yung, com declividade superior aos demais corpos hídricos 

analisados, não apresenta perfil côncavo, mesmo em direção a nascente, e, por isso se 

afasta mais da condição de equilíbrio. 

 As linhas pontilhadas indicadas na Figura II.34 revelam que o critério a dotado 

para a obtenção da declividade média é bastante válido para bacias com perfil côncavo 

mais evidenciado nas cabeceiras das bacias de drenagem, com são os casos do Córrego 

Teixeiras e Ribeirão das Rosas. No entanto, no caso particular de bacias afastadas da 

condição de equilíbrio, que não apresentam perfil côncavo, pode-se obter a declividade 

1,36% 
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média pela simples relação entre a diferença de altitude da nascente em relação à foz e o 

comprimento total do corpo hídrico entre estes pontos. 

 

Bacias LE e LD do Rio Paraibuna - Perfil Longitudinal dos Canais Principais
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Figura II.33 – Perfis longitudinais do Córrego do Teixeiras, Ribeirão das Rosas e 

Ribeirão Yung. 
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 Figura II.34 – Análise comparativa dos Perfis longitudinais do Córrego do Teixeiras, 

Ribeirão das Rosas e Ribeirão Yung, através de gráfico normalizado. 
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II.3 – ANÁLISES HIDROLÓGICAS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO 

CÓRREGO TEIXEIRAS (LD) E RIBEIRÕES DAS ROSAS E YUNG (LE) 

 

II.3.1 – Introdução 

 

 Neste capítulo é realizada uma análise hidrológica das Bacias Hidrográficas do 

Córrego Teixeiras e do Ribeirão Yung. Para tanto, elabora-se estudo hidrológico através 

de dois métodos, o Racional e do Hidrograma Unitário. Verifica-se, com auxílio de 

imagens aéreas, o uso ocupação das bacias, determinado as áreas de cada tipo de uso 

observado. A determinação da vazão deve ser mais aprofundada levando-se em conta 

maiores níveis de detalhamento e informação sobre a bacia. Assim, os cálculos 

apresentados adotam um modelo simples, cujo uso é questionável (método racional) em 

função das áreas das bacias. Por outro lado, o Hidrograma Unitário HU que consiste 

num modelo mais adequado permite uma melhor estimativa da vazão no ponto de 

lançamento dos canais principais no Rio Paraibuna. 

 

II.3.2 – Tempo de Concentração 

 

Para se obter o tempo de concentração de uma determinada bacia existem 

fórmulas empíricas e ábacos que fornecem o valor do tempo de concentração em função 

das características físicas da bacia, as características físicas frequentemente utilizadas 

são: o comprimento e a declividade do curso principal. 

Para o cálculo do tempo de concentração das Bacias Hidrográficas do Córrego 

Teixeiras (BHCT), Ribeirão das Rosas (BHRR) e Ribeirão Yung (BHRY) utilizou-se a 

fórmula de KIRPICH Modificada devido à bacia apresentar área de drenagem superior a 

100 ha, apresentada pela equação II.8. 

 

385,0
3

2,85 









H

L
tc                                                                              (Equação II.8)         

                              

Onde: 

tc= tempo de concentração (min); 

L= comprimento do canal principal (km); e 
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H= Desnível entre a nascente e foz do canal com o Rio Paraibuna. 

 

Os tempos de concentração (tc) encontrados para as Bacias Hidrográficas do 

Córrego Teixeiras (BHCT), Ribeirão das Rosas (BHRR) e Ribeirão Yung (BHRY) são 

apresentados na Tabela II.12. 

 

Tabela II.12 – Tempos de concentração (tc) para as Bacias Hidrográficas BHCT, BHRR 

e BHRY. 

(m) (km) Hi Hf

Córrego Ipiranga 10.413,90 10,41 855 675 180 172,78

Ribeirão das Rosas 18.625,66 18,63 895 675 220 313,03

Ribeirão do Yungue 11.752,26 11,75 875 675 200 190,78

Cotas
H (m) tc (min)Bacia Hidrográfica

L canal

 

 

II.3.3 – Intensidade Pluviométrica 

 

A intensidade a ser considerada é a máxima média observada num certo 

intervalo de tempo para o período de recorrência fixado. O intervalo de tempo 

correspondente à situação crítica será igual ao tempo de concentração da bacia. 

As equações de intensidade estão em função da duração, freqüência indicando 

a fonte, a localização do posto e período de coleta dos dados. 

Equação Geral da Intensidade Pluviométrica: 

 

 
c

a

m
bt

TK
i

)(

.


                                                                                   (Equação II.9) 

 

Em que: 

im = intensidade máxima média de precipitação, mm/h; 

T = tempo de recorrência, em anos; 

t = duração da precipitação, min; e 

K, a, b, c = coeficientes empíricos relacionados ao local analisado. 

 

Para o cálculo da intensidade pluviométrica das Bacias Hidrográficas BHCT, 

BHRR e BHRY utilizaram-se os coeficientes empíricos obtidos do modelo Plúvio 2.1, 
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desenvolvido por SILVA et al. (1999). Apresenta-se a seguir a Equação II.10 com os 

dados para o cálculo da intensidade média pluviométrica na cidade de Juiz de Fora/MG. 

 

960,0

173,0

)965,23(

.3000




t

T
im (Juiz de Fora/MG).                                       (Equação II.10) 

 

 A Figura II.35 apresenta as coordenadas de localização da estação 

climatológica de Juiz de Fora/MG (GPRH, Plúvio 2.1). 

 

 

Figura II.35 - Localização da estação climatológica de Juiz de Fora/MG (GPRH, Plúvio 

2.1). 

 

As intensidades pluviométricas (im) encontradas para as Bacias Hidrográficas 

do Córrego Teixeiras (BHCT), Ribeirão das Rosas (BHRR) e Ribeirão Yung (BHRY) 

são apresentados na Tabela II.13, na qual os resultados são apresentados para os tempos 

de recorrência (T) de 15, 25, 50 e 100 anos. A Figura II.36 apresenta as intensidades 

pluviométricas em função do tempo de recorrência. Observa-se na figura que, em 

função do maior comprimento que o Ribeirão das Rosas apresenta em relação aos 

demais corpos hídricos, quase o dobro, tem-se menores valores de intensidade 

pluviométrica.  
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Tabela II.13 – Intensidades pluviométricas (im) das Bacias Hidrográficas BHCT, 

BHRR e BHRY para os tempos de recorrência (T) de 15, 25, 50 e 100 anos. 

15 25 50 100

Córrego Ipiranga 172,78 30,09 32,87 37,06 41,78

Ribeirão das Rosas 313,03 17,95 19,61 22,11 24,92

Ribeirão do Yungue 190,78 27,67 30,22 34,07 38,41

tc (min)
im (mm/h) para T (anos)

Bacia Hidrográfica
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Figura II.36 – Intensidades pluviométricas (im) das Bacias Hidrográficas BHCT, BHRR 

e BHRY em função dos tempos de recorrência de 15, 25, 50 e 100 anos. 

 

II.3.4 – Coeficiente de Escoamento Superficial das Bacias Hidrográficas  

 

O coeficiente de escoamento superficial “c”, utilizado no Método Racional, 

não traduz simplesmente o resultado da ação do terreno sobre a precipitação, da qual 

resulta a descarga superficial, mas é definido como a relação entre a vazão de enchente 

de certa freqüência e a intensidade média da precipitação de igual freqüência (ou tempo 

de retorno). Uma mesma bacia pode apresentar diversas áreas e cada uma apresentar um 

coeficiente de deflúvio diferente. O coeficiente de escoamento superficial “c” pode ser 
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estimado pela interpretação de imagens aéreas (essa estimativa é considerada difícil de 

precisar) e a partir dos valores indicados por WILKEN (1978).  

As Figuras II.37 e II.38 apresentam a vista aérea e o mapa de uso ocupação da 

Bacia Hidrográfica do Ribeirão Yung. A Tabela II.14 apresenta as áreas e os respectivos 

percentuais dos tipos de superfície encontrados na bacia. Objetivando simplificação, 

dividiram-se os tipos de superfície em quatro grupos macros: (i) edificação muito densa, 

(ii) edificação com superfície livre, (iii) solo parcialmente exposto e (iv) fragmentos de 

mata. Ainda na Tabela II.14 demonstra-se as considerações e cálculos realizados para a 

determinação do coeficiente de escoamento superficial ponderado. Observa-se que o 

uso ocupação da bacia tem predominância de solos parcialmente expostos com presença 

de campos e pastagens, erosões e algumas áreas de cultivo. O grupo que caracteriza os 

solos expostos corresponde a 70% da área da bacia e as edificações ocupam, 

aproximadamente, a 19% (Figura II.39). Decorrente destes percentuais o coeficiente de 

escoamento superficial ponderado estimado é igual a 55%. 

 

 

Figura II.37 – Imagem aérea da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Yung (BHRY). 

Bacia do Ribeirão Yung 
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Figura II.38 – Mapa de Ocupação do Solo da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Yung 

(BHRY). 

 

Tabela II.14 - Uso ocupação do solo na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Yung BHRY e 

determinação do Coeficiente de Escoamento Superficial Ponderado. 

Tipo de superfície Área (m²) % "c"

Edificação muito densa 3.300.638,31 16,68% 0,95

Edificação com superfície livre 537.313,21 2,71% 0,75

Solo parcialmente exposto 13.697.009,86 69,21% 0,50

Fragmentos de mata 2.255.903,57 11,40% 0,22

54,99%Coeficiente de escoamento superficial ponderado
 

 

 O levantamento realizado revela que há poucos fragmentos de mata na bacia, da 

ordem de 11%. Por outro lado, como ocorre um percentual elevado de áreas de solos 

expostos (70%), nesta bacia ainda há área e condições para realizar um manejo 

ambiental com foco no seu desenvolvimento sustentável e na redução de riscos de 

enchentes. O plantio adequado de vegetação nestas áreas de solos expostos aumentará a 

taxa de infiltração, protegerá a superfície contra processos erosivos, reduzirá o 
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assoreamento do canal e promoverão vários outros benefícios que refletiram na 

qualidade ambiental da bacia hidrográfica. Ou seja, havendo vontade política, as 

condições para a execução de um manejo ambiental são favoráveis.  

 
Uso do solo da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Yungue

17%

3%

69%

11%

Edificação muito densa Edificação com superfície livre

Solo parcialmente exposto Fragmentos de mata  

Figura II.39 – Uso ocupação do solo da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Yung (BHRY). 

 

As Figuras II.40 e II.41 apresentam a vista aérea e o mapa de uso ocupação da 

Bacia Hidrográfica do Córrego do Teixeiras. A Tabela II.15 apresenta as áreas e os 

respectivos percentuais dos tipos de superfície encontrados na bacia. Objetivando 

simplificação, dividiram-se os tipos de superfície em quatro grupos macros: (i) 

edificação muito densa, (ii) edificação com superfície livre, (iii) solo parcialmente 

exposto e (iv) fragmentos de mata.  

Assim como foi adotado na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Yung, a 

determinação do “c” foi realizada através de um coeficiente de escoamento superficial 

ponderado, considerando, a partir de imagens aéreas, que a bacia de estudo é composta 

por quatro grupos (sub-áreas): (i) Edificação muito densa; (ii) Edificação com poucas 

superfícies livres; (iii) Solo parcialmente exposto e (iv) Fragmentos de mata . Para 

determinar o Coeficiente de escoamento superficial ponderado, multiplicou-se o 

coeficiente de escoamento superficial utilizando os valores indicados por WILKEN 

(1978) para cada área, somou as quatro sub-áreas e dividiu-se pela área total da bacia.  

Observa-se que o uso ocupação da bacia apresenta uma alto percentual de área 

edificada (39%), sendo que os solos expostos correspondem à percentual da mesma 

ordem (41%). Em contra partida, ainda que pequeno, o percentual de 20% relativo ao 

somatório das áreas com fragmentos de mata encontrados na BHCT, supera o da 

BHRY. 
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Figura II.40 – Imagem aérea da Bacia Hidrográfica do Córrego Teixeiras BHCT. 

 

 

Figura II.41 – Mapa de Ocupação do Solo da Bacia Hidrográfica do Córrego Teixeiras 

BHCT. 

 

Bacia do Córrego Teixeiras 
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Tabela II.15 - Uso ocupação do solo na Bacia Hidrográfica do Córrego Teixeiras BHCT 

e determinação do Coeficiente de Escoamento Superficial Ponderado. 

Tipo de superfície Área (m²) % "c"

Edificação muito densa 5.773.877,58 27,09% 0,95

Edificação com superfície livre 2.474.518,96 11,61% 0,75

Solo parcialmente exposto 8.768.384,48 41,14% 0,50

Fragmentos de mata 4.295.301,08 20,15% 0,22

59,45%Coeficiente de escoamento superficial ponderado
 

 Uso do solo da Bacia Hidrográfica do Córrego Ipiranga

27%

12%

41%

20%

Edificação muito densa Edificação com superfície livre

Solo parcialmente exposto Fragmentos de mata  

Figura II.42 – Uso ocupação do solo da Bacia Hidrográfica do Córrego Teixeiras 

BHCT. 

 

 As áreas de solos expostos da Bacia Hidrográfica do Córrego Teixeiras, 

correspondente à 41% da área total, pode ser parcialmente utilizada para o aumento da 

capacidade de infiltração da bacia, redução de processos erosivos por meio de um 

manejo ambiental e, consequentemente, a melhoria do desempenho do Córrego 

Teixeiras. Medidas simples como o plantio de vegetações nativas em lugares 

apropriados promoverão a qualidade ambiental da bacia hidrográfica que apresenta um 

elevado percentual de áreas edificadas. Esta bacia merece especial atenção por suas 

características geométricas, principalmente no que diz respeito à baixa declividade 

longitudinal do canal na travessia de trechos urbanos, e pelo seu uso ocupação e ações 

antrópicas que nos últimos anos tem se intensificado tanto nas áreas residenciais quanto 

nas comerciais. 

 Em função dos coeficientes de escoamento superficiais ponderados estimados 

nas duas bacias (BCRY e BHCT) e das principais características da Bacia Hidrográfica 
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do Ribeirão das Rosas, para calculo da vazão de pico máxima, estimou-se um c igual a 

50%. Tal valor, ainda que impreciso, assim como os das outras bacias, permitirá uma 

estimativa da vazão de pico máxima para cada bacia (BHCT, BHRR e BHRY).  

 

II.3.5 – Estimativa das Vazões de Pico Máximas nos pontos de encontro dos Canais 

Principais com o Rio Paraibuna 

 

 Em relação ao calculo das vazões de pico máximas, ressalta-se que, no presente 

trabalho, cujo foco principal é a análise morfométrica das bacias BHCT, BHRR e 

BHRY, o método utilizado para calculo das vazões é simplista, sendo realizado para 

permitir uma análise, ainda que imprecisa, do comportamento hidrológico da bacia. 

Recomenda-se, em futuros trabalhos, a aplicação de métodos mais sofisticados, tais 

como o Hidrograma Unitário HU. 

 

II.3.5.1 – Método Racional para Determinação da Vazão  

 

Existem alguns métodos de estimativa utilizados para determinar a vazão 

máxima de uma bacia, o método racional, permite a determinação da vazão máxima de 

escoamento superficial para pequenas bacias, com área menor que 50 ha, apresentada na 

equação V.11. 

 

 AicQ ..                                                                                          (Equação II.11)   

           

Onde: 

Q = pico de vazão em m³/s; 

c = coeficiente de escoamento superficial, adimensional; 

i = intensidade média da precipitação sobre toda área drenada, de duração igual 

ao tempo de concentração, em m/s; 

A = área drenada em m². 

 

No entanto, para a estimativa do cálculo da vazão das Bacias Hidrográficas do 

Córrego Teixeiras (BHCT), Ribeirão das Rosas (BHRR) e Ribeirão Yung (BHRY) 

utilizou-se o Método Racional Modificado. Por se tratar de uma bacia com área superior 

a 50 ha, serão aplicados os mesmos procedimentos do Método Racional, acrescentando-
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se o fator de correção (f) determinado em função da área da bacia, conforme 

apresentado na Equação II.12.  

 

             10,0 Af                                                                                        (Equação II.12) 

 

Onde: 

f = fator de correção; 

A = área em ha. 

A estimativa da vazão pelo Método Racional Modificado é apresentada na 

Equação II.13. 

 

             fAicQ ...                                                                                     (Equação II.13)   

 

Onde: 

f = fator de correção 

 

A Tabela II.16 e a Figura II.43 apresentam os cálculos realizados e os 

resultados das estimativas das vazões de pico máximas, para os tempos de recorrência 

(T) de 15, 25, 50 e 100 anos, das bacias hidrográficas BHCT, BHRR e BHRY. 

Realizando uma análise comparativa entre as bacias BHCT e BHRY, cujos valores das 

áreas e tempos de concentração são relativamente próximos, observa-se a significativa 

influência do coeficiente de escoamento superficial. Ainda sobre a influência do 

coeficiente de escoamento superficial destaca-se que a vazão estimada para a bacia 

BHRR, cuja área supera em duas vezes as áreas das demais bacias (BHCT e BHRY), 

não corresponde em proporção. Isto se deve, também, em função do elevado tempo de 

concentração, que por sua vez, corresponde a uma baixa intensidade pluviométrica 

(Tabela II.13). 

 

Tabela II.16 – Estimativas das vazões de pico máximas das Bacias Hidrográficas 

BHCT, BHRR e BHRY para os tempos de recorrência (T) iguais a 15, 25, 50 e 100 

anos. 

Área 

(m²) 15 25 50 100 15 25 50 100

Córrego Ipiranga 21.312.082,10 0,37 30,09 32,87 37,06 41,78 0,55 36,16 39,50 44,54 50,21

Ribeirão das Rosas 47.649.371,30 0,34 17,95 19,61 22,11 24,92 0,5 40,46 44,19 49,82 56,17

Ribeirão do Yungue 19.790.864,95 0,37 27,67 30,22 34,07 38,41 0,595 33,65 36,76 41,44 46,72

im (mm/h) para T (anos)
"c"

Qestimada (m³/s) para T (anos)
Bacia Hidrográfica f
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Figura II.43 – Vazões de pico máximas estimadas em função do tempo de recorrência. 

 

Observa-se que a diferença entre as vazões do método racional e modificado é 

de aproximadamente 65%. Este aspecto reflete a forte sensibilidade da expressão do 

método racional modificado frente ao uso do fator de correção “f”. Numa análise mais 

rigorosa, objetivando a verificação da vazão, pode ser interessante utilizar outros 

métodos, como por exemplo, o Hidrograma Unitário Triangular, ou até mesmo medir a 

vazão diretamente em campo. 

Outro ponto muito importante a ser considerado é o coeficiente de escoamento 

superficial, pois o mesmo é diretamente proporcional à intensidade e à área da bacia. 

Com o atual uso ocupação da bacia, ocorrem registros enchentes em trechos dos canais 

estudados nos períodos de chuvas intensas, principalmente nas inflexões abruptas, 

segmentos com baixa declividade e nas passagens sob ruas através de obras de arte 

correntes (OAC) ou bueiros. Projetando-se uma condição futura de uso ocupação destas 

bacias com aumento de edificações, ruas e calçadas pavimentadas (zona de edificação 

muito densa), ter-se-á um aumento suficiente para comprometer, ainda mais, a 

capacidade hidráulica dos bueiros existentes, bem como, dos próprios canais, sejam 

estes principais ou não.  

 

 



 71 

 

CAPÍTULO III – ANÁLISES DOS RESULTADOS 

 

As análises morfométricas e hidrológicas das bacias hidrográficas consistiram da 

interpretação direta e indireta dos aspectos topográficos, geológicos, geomorfológicos e 

de ocupação do solo intervenientes na geração de escoamentos, na determinação dos 

parâmetros morfométricos e estimativa das vazões de pico máximas na foz dos corpos 

hídricos com o Rio Paraibuna. A Tabela III.1 apresenta o sumário dos resultados 

fornecidos pelas análises realizadas nas Bacias Hidrográficas do Córrego Teixeiras 

BHCT, Ribeirão das Rosas BHRR e Ribeirão Yung BHRY. Acrescentou-se no sumário 

os dados morfométricos da Bacia Hidrográfica do Córrego São Pedro obtidos por 

MACHADO (2010).  

 

Tabela III.1 – Resumo dos resultados das análises morfométricas e hidrológicas. 

BHCT BHRR BHRY BHCSP

21,31 47,65 19,79 29,84

23,46 42,51 25,51 37,05

10,41 18,63 11,75 15,75

855,00 895,00 875,00 875,00

675,00 675,00 675,00 680,00

180,00 220,00 200,00 195,00

Dendrítico Dendrítico Dendrítico Dendrítico

4ª 5ª 4ª 4ª

2,25 2,22 2,26 1,66

Alta Alta Alta Mediana

0,44 0,45 0,42 0,60

0,49 0,33 0,38 0,27

[3 ; 3,91] [2 ; 4] [3 ; 4,33] -

0,22 0,23 0,21 0,30

20,88% 15,78% 21,01% 23,10%

Forte ondulado Ondulado Forte ondulado Forte ondulado

47,07 35,03 49,49 38,35

0,65% 0,30% 1,36% 15,75%*

27% - 17% -

12% - 3% -

41% - 69% -

20% - 11% -

173 313 191 -

33 20 31 -

59,5% 50% 55,0% -

40 45 37 -
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O padrão de drenagem das bacias Hidrográficas BHCT, BHRR e BHRY é 

comum, podendo ser definido genericamente com Dendrítico, que em geral decorre de 

fenômenos tectônicos, sendo tipicamente desenvolvido sobre rochas de resistência 

uniforme, ou em estruturas sedimentares horizontais. 

A hierarquia fluvial fornecida pelo método de STRAHLER (1952) foi de 

quarta ordem para as bacias hidrográficas do Córrego Teixeiras e Ribeirão Yung e de 

quinta ordem para o Ribeirão das Rosas. Nesta última bacia, a ordem da bacia sobe para 

quinta no encontro com o Córrego do Borge, que apesar de apresentar uma bacia (sub-

bacia da BHRR) com área pequena, com pouco desenvolvimento (comprimento) do 

córrego atinge a quarta ordem. A ordem encontrada para a bacia do Ribeirão das Rosas 

indica que esta possui uma drenagem relativamente bem ramificada. Isto ocorre devido 

à significativa movimentação do relevo. 

Em relação à análise areal, observaram-se densidades de drenagem de 

qualificações altas com valores muito próximos, em média de 2,25 km/km². Por 

conseqüência, os valores dos coeficientes de manutenção corresponderam a 

aproximadamente 0,44 para as três bacias. Por outro lado, a bacia do córrego do São 

Pedro apresentou densidade de drenagem mediana (MACHADO, 2010), 1,66 km/km², 

demonstrando que as bacias de Juiz de Fora apresentam diferentes qualificações de 

densidade de drenagem. CHRISTOFOLETTI (1970), a partir da análise em bacias 

representativas dos principais tipos litológicos encontrados na região do Planalto de 

Poços de Caldas, verificou que os litotipos surgiam como condicionantes mais 

importantes no controle da densidade de drenagem e o relevo surgia apenas como um 

fator de variação. A partir desta verificação, pode-se concluir que há predominância 

litológica. Correlações entre densidade de drenagem e tipos de solos podem, também, 

justificar a qualificação da densidade de drenagem. 

 Os índices de circularidade refletiram muito bem as formas das bacias, 

caracterizando a bacia do Teixeiras com forma mais circular (Ic~0,5) em relação às 

demais, que apresentaram uma geometria mais alongada (Ic~0,35). A princípio 

acreditou-se a forma poderia ser a principal diferença entre as bacias da esquerda e 

direita da margem do Rio Paraibuna. Tal teoria foi invalidada pelo resultado encontrado 

na Bacia Hidrográfica do Córrego do São Pedro (Ic~0,27), assim como pelo aspecto 

visual das demais bacias, que apresentam variações em suas formas independentes da 

margem em que se encontram. A forma da bacia hidrográfica tem grande importância 

no seu comportamento hidrológico. Uma bacia arredondada permite que a água das 
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enxurradas se concentrem mais rapidamente em sua saída, ou que ela seja atingida, ao 

mesmo tempo, por uma chuva forte, principalmente se for pequena. Já as bacias 

alongadas se comportam de maneira inversa. Em relação ao efeito das características 

físicas no hidrogramas, observa-se que bacias radiais com declividade alta possuem 

tempo de concentração e hidrograma com maiores picos que as bacias longitudinais. 

Assim, área urbana do entorno do córrego Teixeiras que se concentra na saída da bacia 

hidrográfica (BHCT), que tem forma mais circular que as demais bacias (BHRR e 

BHRY), apresenta maior risco de inundações. Soma-se à forma da BHRI a baixa 

declividade do canal principal no perímetro urbano e as fortes inflexões existentes que 

dificultam o escoamento da água, contribuindo ainda mais com riscos de inundações. 

 A análise linear revelou oscilações nos valores da relação de bifurcação, 

variando entre 3 e 5. Os valores da relação de bifurcação obtidos nas bacias com 

hierarquia fluvial de quarta ordem foram próximos, variando entre 3 e 4, o que sugere 

um certo equilíbrio quanto a ramificação das bacias. Por outro lado, em função de sua 

ordem (5ª) na bacia do Ribeirão das Rosas a variação foi mais significativa, entre 2 e 4. 

Em linha gerais, demonstrou-se que a relação da bifurcação apresenta uma escala de 

variação pequena para as diferentes bacias hidrográficas. O valor médio da relação de 

bifurcação é de 3,5 para as áreas em estudo, podendo estar relacionado ao padrão de 

drenagem e às estruturas geológicas. 

 Quanto às análises hipsométricas, o relevo das Bacias Hidrográficas do 

Córrego Teixeiras e Ribeirão Yung se enquadra no limite entre as classes ondulado e 

forte ondulado, tendendo para esta última. A declividade média destas bacias foi da 

ordem de 21%. A declividade média influencia no comportamento das bacias 

hidrográficas. Áreas com declividades elevadas, de relevo montanhoso, por exemplo, 

aceleram as enxurradas e dificultam a infiltração de água no solo, sendo este um 

fenômeno que depende do tempo. Ressalta-se que a declividade média apresenta pouca 

aplicação prática em trabalhos de manejo de bacias. O mais aplicável é o zoneamento da 

bacia em área de declividade, dentro de intervalos pré-estabelecidos e de acordo com as 

necessidades de planejamento de uso racional do solo (VALENTE & GOMES, 2005). 

A divisão da bacia em classes de declividade é especialmente importante quando se há 

diferentes segmentos identificados no perfil longitudinal do curso d’água principal. 

O índice de rugosidade, função da densidade de drenagem e declividade média, 

teve pouca variação, sendo o valor de 48 representativo para as duas bacias (BCHT e 

BCHY). Quanto maior for esse índice, maior será o risco de degradação da bacia. Desta 
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forma, o valor encontrado sugere que as bacias BHCT, BHRR e BHRY possuem 

susceptibilidade média de degradação. 

Um tópico, particularmente especial, foi estudado com o objetivo de verificar o 

estado de equilíbrio dos canais. Fundamentado na teoria de CUNHA (1978) que 

possibilita avaliar o estado de equilíbrio dos canais através da variação da concavidade 

de seus leitos, da observação dos diferentes comprimentos e inclinações para os 

segmentos de primeira, segunda e terceira ordem, traçou-se os perfis longitudinais dos 

canais principais das bacias e de alguns de seus afluentes. Verificou-se que o Ribeirão 

das Rosas e o Córrego Teixeiras se aproximam mais da condição de equilíbrio, sendo 

mais evoluídos até segmento que ocorre um mergulho acentuado, que provavelmente 

decorre de descontinuidade litológica, por camada resistente de rocha ou estrutura. 

Nestes casos, havendo heterogeneidade litológica, esta mudança abrupta de declividade 

sugere presença de rochas mais resistentes e de terraços formados pela erosão das 

menos resistentes. Por outro lado, o Ribeirão do Yung, sem mudanças abruptas de 

gradiente, com declividade superior aos demais canais principais analisados, não 

apresenta perfil côncavo, mesmo em direção a nascente, e, por isso se afasta mais da 

condição de equilíbrio. Conforme esperado, pode-se observar através do perfil 

longitudinal dos corpos hídricos do Córrego Teixeiras e Ribeirão das Rosas, mais de 

três segmentos, com diferentes características e gradientes. Nos trechos superiores 

predominou maiores declividades, próximo às cabeceiras, nos quais se destacam os 

processos de erosão fluvial e, portanto, de produção de sedimentos. No curso médio dos 

canais, devido a redução da declividade e, por conseqüência, a diminuição da 

velocidade de escoamento da água, ocorre deposição de partículas maiores, que por sua 

vez protegerão o fundo dos canais contra processos erosivos. No trecho inferior, de 

baixa declividade, se processará a sedimentação ou abandono da carga sedimentar 

oriunda dos processos erosivos que ocorreram nos trechos anteriores. 

A solução para determinação da declividade longitudinal média considerando a 

diferença de cotas entre 10% e 85% do comprimento total do canal dividida por 75% do 

comprimento do canal permitiu uma melhor definição da declividade média 

longitudinal. Recomenda-se aplicar este modelo em função das elevadas inclinações nas 

cabeceiras da bacia de drenagem, onde se localizam as nascentes, e da tendência de 

ocorrência de um nível de base regulado com o Rio Paraibuna na proximidade do ponto 

de deságüe. Observou-se diferença muito significativa entre as declividades médias dos 

cursos d’água das bacias BHCT, BHRR e BHRY em relação àquela verificada por 
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MACHADO (2010) no córrego do São Pedro, que determinou a declividade pela 

diferença de cotas entre a nascente e a foz do córrego. Verificou-se menor declividade 

no Ribeirão das Rosas, 0,3%. O Córrego do Teixeiras apresentou o dobro desta 

declividade, 0,65%. Já no Ribeirão Yung observou-se declividade longitudinal média 

alta, superando 1,3%. Devido à ausência de um perfil côncavo no Ribeirão Yung, a 

obtenção da declividade média através da diferença de cota entre nascente e foz pode 

ser representativa, diferente dos demais cursos d’água que possuem os 3 segmentos 

distintos de gradientes. Assim, o critério de declividade longitudinal média 

desconsiderando parte do trecho de jusante e montante do canal é mais representativo, 

mas, ainda assim, havendo mudanças de declividade abruptas dentro do segmento 

analisado (por exemplo, uma cachoeira) deve-se subdividir em trechos a montante e a 

jusante deste ponto. 

O recurso de normalização dos perfis longitudinais possibilitou comparações 

geométricas entre os canais. Em linhas gerais, os afluentes do Ribeirão das Rosas e 

Córrego do Teixeiras apresentaram perfis longitudinais com semelhança geométrica 

com os canais principiais, demonstrando, assim, se tratar de bacias mais equilibradas. 

Ao contrário na bacia hidrográfica do Ribeirão Yung, verificou-se diferença muito 

significativa entre os perfis longitudinais, sendo o perfil do Córrego do Linhares mais 

próximo daqueles tipicamente encontrados nas bacias de drenagem, havendo diferentes 

segmentos, no qual o trecho superior (cabeceira) há elevada declividade. 

Por fim, faz-se uma análise hidrológica através de estudos hidrológicos 

baseado em um método simplificado de cálculo (Método Racional Modificado), cuja 

aplicação permitiu uma estimativa das vazões de pico máximas. Para tanto, foi 

elaborado com auxílio de imagem de satélite, mapas de uso ocupação do solo para 

orientar na definição do coeficiente de escoamento superficial mais adequado para cada 

bacia. Baseado nos valores encontrados para as bacias BHCT e BHRY, estimou-se o 

coeficiente da bacia do Ribeirão das Rosas. O método adotado para a estimativa das 

vazões, em função das áreas das bacias, não é o mais adequado, mas proporcionou uma 

noção ordem de grandeza das vazões e uma análise simplificada das características 

hidrológicas. Demonstrou-se, também, a significativa influência do coeficiente de 

escoamento superficial na determinação da vazão de pico máxima. Através, dos mapas 

de uso ocupação destas bacias, pode-se concluir, que mesmo com elevado percentual de 

edificação nas bacias, há áreas suficientes para realizar um manejo de forma à aumentar 

a infiltração de água no solo e, por conseqüência, reduzir o escoamento de água 
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superficial. A presença de fragmentos de mata remanescentes pode ser explorada para 

uma regeneração natural, as áreas de solos expostos podem ser reflorestadas e nas áreas 

de pastagem, técnicas de terraceamento podem ser aplicadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 77 

 

CONCLUSÃO 

 

 As análises morfométricas e hidrológicas de bacias hidrográficas são de grande 

importância para o desenvolvimento sustentável, pois através da compreensão dos 

fatores que afetam o comportamento e desempenho das bacias, tomadas de decisão 

tornam-se mais racionais, e auxiliam na elaboração de planos de manejo e na gestão de 

recursos hídricos da bacia. Essas características ligam-se aos aspectos geológicos, às 

formas do relevo e aos processos geomorfológicos, às características hidrológicas e 

climáticas, à biota e a ocupação do solo (CUNHA, 2007).  

O conceito de bacia hidrográfica cada vez mais vem sendo utilizado, como 

uma unidade ecossistêmica, na área de planejamento ambiental. Dentro desta 

abordagem, as características físicas de uma bacia, segundo VILLELA e MATTOS 

(1975), constituem elementos de grande importância para avaliação de seu 

comportamento hidrológico, pois, ao estabelecerem-se relações e comparações entre 

estes e dados hidrológicos conhecidos, pode-se determinar indiretamente os valores 

hidrológicos em locais nos quais faltem dados. CHRISTOFOLETTI (1980) ressalta 

ainda que, a análise de aspectos relacionados à drenagem, relevo e geologia pode levar à 

elucidação e compreensão de diversas questões associadas à dinâmica ambiental local. 

 No presente trabalho apresentou-se, de forma sucinta, os principais aspectos dos 

meios físico, antrópico e biótico da área de estudo (município de Juiz de Fora), e 

abordou mais detalhadamente os tópicos relacionados ao seu tema: análises 

morfométricas e hidrológicas das Bacias Hidrográficas do Córrego Teixeiras (BHCT), 

Ribeirão das Rosas (BHRR) e Ribeirão Yung (BHRY). O córrego pertence à margem 

direita do Rio Paraibuna, enquanto que os ribeirões à da esquerda. 

As bacias hidrográficas estudadas são de grande importância para o município 

de Juiz de Fora e para recarga e qualidade ambiental do Rio Paraibuna. Os estudos 

mostraram que as áreas de drenagem são significativas, superando 19 km² e que há uma 

má ocupação do espaço, predominando áreas com solos parcialmente expostos com 

presença de campos e pastagens, erosões e algumas plantações. Por outro lado, a 

presença de edificações de alta densidade concentra-se, nitidamente, próximas ao 

encontro dos corpos hídricos com o Rio Paraibuna. São nestas áreas densamente 

edificadas que ocorrem enchentes e inundações. Os estudos hidrológicos demonstraram 

que as vazões são consideráveis com magnitudes superiores a 40 m³/s e que a mesma é 

fortemente influenciada pelo coeficiente de escoamento superficial. Sendo o coeficiente 
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de escoamento superficial diretamente relacionado ao uso ocupação da área da bacia, 

uma melhor administração do espaço pode diminuir gradativamente a magnitude da 

vazão. Isto, remete ao manejo da bacia que pode ser fortemente explorado nas áreas 

montante da ocupação urbana que se concentra na foz dos cursos d’água com o Rio 

Paraibuna. A preservação das cabeceiras, conservação das nascentes, a redução das 

áreas de solo exposto com o plantio de vegetações adequadas em locais que permitam a 

infiltração de água no solo para a recarga do aqüífero através da redução do escoamento 

superficial são ações que contribuirão com a qualidade ambiental da bacia. Os mapas de 

uso ocupação ilustrados no trabalho associados às cartas topográficas servem de suporte 

para a avaliação das áreas para terraceamentos de pastagem, instalação de caixas de 

captação de enxurradas e reflorestamento. A preservação e ampliação dos fragmentos de 

matas existentes promoverão a regeneração natural e, muito provavelmente, podem, 

com o avanço, alcançar outros fragmentos de mata que se encontram próximos, 

aumentando as áreas de armazenamento de água e estabelecendo corredores ecológicos. 

Devido à alta densidade de drenagem, o plantio de matas ciliares, desde que sem 

excessos, não prejudicarão a regulação dos recursos hídricos, devendo investir, também 

nesta solução. Além disso, quando possível, é ambientalmente importante o plantio de 

matas ciliares em perímetros urbanos, pois servem de barreiras físicas à poluição das 

águas. Quanto aos lançamentos de esgotos nos cursos d’água, que além da questão da 

poluição, contribuem com o assoreamento e, por conseqüência, com as enchentes, esta é 

uma questão de vontade política, pois há um Plano Diretor para o Município que define 

relativamente bem a diretrizes para o saneamento das áreas de planejamento. As 

análises hidrológicas destacaram a importância da implantação de medidas que reduzam 

o escoamento superficial. 

 Em relação às características morfométricas, conclui-se que a análise de aspectos 

relacionados à drenagem, relevo e geologia pode levar à elucidação e compreensão de 

diversas questões associadas à dinâmica ambiental local. Todavia, nenhum desses 

índices, isoladamente, deve ser entendido como capaz de simplificar a complexa 

dinâmica da bacia, a qual inclusive tem magnitude temporal (TEODORO et al., 2007). 

 Os estudos de parâmetros morfométricos para caracterização de tipos de solo 

(ESPÍNDOLA & GARCIA, 1978) e para proposição de correlações com variáveis do 

meio físico, tais como: litologia, relevo, clima, cobertura vegetal e tipos de solo 

(CHRISTOFOLETTI, 1981), com dados geológicos estruturais, geomorfológicos e 

pedológicos (HIRUMA & PONÇANO, 1994) são trabalhos de pesquisa que integram 
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um conjunto de informações e envolvem procedimentos e raciocínios complexos, que 

até hoje são objetos de análises, havendo, ainda, muito que acrescentar.  

 A elaboração de mapas de isovalores das variáveis morfométricas e a sobre 

posição de cada um destes mapas é uma ferramenta de grande potencial para auxiliar 

nas caracterizações, avaliações, correlações e investigações de caráter regional. O 

município de Juiz de Fora conta com alguns estudos relevantes nas diversas áreas da 

ciência que podem servir de fonte de consulta para a elaboração destes mapas, que 

quando sobrepostas as informações, pode-se haver uma melhor compreensão dos 

fenômenos que ocorrem na região e entorno. Os estudos aqui apresentados oferecem, 

ainda que de forma singela, mais uma contribuição científica que pode ser utilizada em 

futuros trabalhos voltados para o conhecimento da região.  

 Assim, é importante ressaltar que os resultados aqui apresentados possibilitam 

análises que vão além destas aqui apresentadas. Especificar as áreas e possibilidades de 

aplicação e utilização limitaria muito os recursos que as análises aqui apresentadas 

podem oferecer. De maneira geral, destacou-se a importância das análises no 

gerenciamento de recursos hídricos e manejo de bacias. No entanto, o limite de uso e 

aplicação destas informações em estudos ambientais e para compreensão do meio físico 

é função da própria limitação da capacidade e da criação científica atual. 
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