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RESUMO: O Brasil é o país com maior disponibilidade hídrica do mundo, mas apesar de tanta 
água, também apresenta problemas de escassez hídrica e conflitos pelo uso da água em 
algumas de suas regiões. Os problemas de abastecimento de água no Brasil decorrem 
fundamentalmente da combinação do crescimento exagerado das demandas localizadas e da 
degradação da qualidade das águas em níveis acentuados, devido ao processo de expansão 
urbana desordenada e da crescente industrialização. A geomorfologia fluvial determina as 
características principais da rede hidrográfica, na qual se estabelecem padrões variados de 
drenagem que dependem da latitude, altitude, declividade e do tipo de solo, sendo que muitos 
destes parâmetros podem ser avaliados mediante a utilização de um sistema de informações 
geográficas com o auxílio de software específico. O córrego do Cordeiro fica na região sul do 
município de Morrinhos margeando a área urbana em sua porção sul, apresentando potencial 
para o fornecimento de água para atender as necessidades da população, porém, como 
qualquer curso de água urbano está sujeito aos problemas da antropização. Desta forma, o 
objetivo deste trabalho foi avaliar os parâmetros morfométricos do córrego do Cordeiro através 
de sensoriamento remoto, visando fornecer informações que possam contribuir para o manejo 
e conservação deste curso de água, bem como para uso racional dos recursos hídricos do 
município de Morrinhos, Goiás. A análise das características morfométricas foram realizadas 
com o auxílio das ferramentas do software ARCGIS 10.4.1 através de imagens distribuídas 
pelo USGS (United States Geological Survey) e geradas pelo próprio sistema. As 
características morfométricas avaliadas foram o comprimento do canal principal do córrego, a 
área de drenagem, o coeficiente de compacidade, altitude máxima e mínima, a declividade do 
córrego, o ordenamento, a orientação do eixo do canal principal e a densidade de drenagem. 
Os resultados indicaram que o córrego do Cordeiro apresenta um canal principal de 3.612,282 
m com uma área de drenagem de 17.477.312,790 m2. O coeficiente de compacidade 
apresentou em valor de 1,15 o que indica que o córrego do Cordeiro está sujeito a enchentes 
pois tende a proporcionar um rápido escoamento superficial da água das chuvas para um 
pequeno trecho do córrego, mostrando potencialidade de picos de enchentes em períodos 
chuvosos. A altitude máxima do canal principal foi de 813 m e a mínima 734 m apresentando 
uma declividade média de 2,18%, indicando um curso de água bastante suscetível ao processo 
erosivo. O ordenamento do córrego do Cordeiro indicou que o mesmo tem um canal principal 
de ordem 2, sendo um pequeno curso de água com orientação do canal principal do córrego no 
sentido oeste-leste apresentando leve sinuosidade e um padrão de drenagem dendrítico. A 
densidade de drenagem apresentou um valor de 0,65 km.km-2 com baixa densidade de 
drenagem apresentando tendência a enchentes e consequentemente riscos para a população 
ribeirinha. 
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