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TRÊS NOVAS METODOLOGIAS PARA HIERARQUIZAÇÃO DE BÁCIAS

HIDROGRÁFICAS.

Os Modelos de: Cosme dos Santos e Daniel Ribeiro.

Daniel de Albuquerque Ribeiro¹ (Co-autor: José Cosme dos Santos²)

RESUMO --- O presente trabalho aborda sobre o desenvolvimento de três novas metodologias
para classificação de córregos de uma bacia hidrográfica, A primeira desenvolvida pelo Geógrafo:
José Cosme dos Santos e apresentada durante as aulas de cartografia temática na UCSal –
Universidade Católica do Salvador e as duas subseqüentes desenvolvidas pelo acadêmico do mesmo
curso de Geografia: Daniel de Albuquerque Ribeiro. Após a explicação dos métodos baseada em
modelos hipotéticos, será demonstrada de forma prática a aplicabilidade dos mesmos, dentro da
Bacia do Cobre situado na cidade do Salvador-BA. O trabalho ainda traz um embasamento que
aborda sobre outros aspectos de uma bacia hidrográfica além de tratar do método de hierarquização
de córregos de Arthur Strahler e de Magnitude de Shreve.

ABSTRACT --- This is a study about the development of three new methodologies for the
classification of  stream in a hidrographic basin. The geographer Jose Cosme dos Santos was the
first to development one of them. His methodology was presented in his classes on thematic
carthography at the Catholic University of  Salvador (UCSal). The other two methologies were
devolopment by one of his students at the same university – Daniel de Albuquerque Ribeiro.
This work explains these latter two methodologies, which were base on hipothetical models, and
intends to demonstrate the applicability of the two methods in “Bacia do Cobre”, a hidrographic
basin in the city of Salvador, Bahia, Brazil. The study has a theoretical basis related to other aspects
of a hidrographic basin and in addition to this focus on the Arthur Strahler hierarchization of brooks
and the concept of Magnitude de Shreve
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1 - INTRODUÇÃO

O Professor do Instituto de Geociências da Universidade de Columbia, Arthur Newell

Strahller (1912-2002), desenvolveu em 1952 o sistema da ordem do Córrego, com o objetivo de

classificar córregos de acordo com a quantidade de tributários. Através dessa metodologia sabe-se

que no mundo o rio com maior poder de tributários segundo Strahller é o rio Amazonas, que chega

a um grau 12 de hierarquia, também se sabe que a maioria dos córregos no mundo são de primeira e

segunda ordem. A partir da classificação das ordens dos córregos de Strahler, Shreve, propôs uma

classificação de acordo com as magnitudes dos córregos, essa classificação tem por objetivo

demonstrar, a partir do somatório de todos os córregos, o número de afluentes que um rio possui.

Após uma pesquisa sobre os métodos de classificação de córregos percebeu-se que os métodos de

Strahler e Shreve são os mais conhecidos. A necessidade dessa pesquisa se deu após a elaboração

de novos modelos de classificação hidrográfica, o primeiro proposto pelo Professor José Cosme dos

Santos, durante a aula de Cartografia Temática, que levou o Acadêmico do curso de Geografia:

Daniel de A. Ribeiro, a uma reflexão e a elaboração de um outro modelo que após sua aplicação

prática na classificação da Bacia Hidrográfica do Cobre, terminou desencadeando em uma terceira

proposta para classificação mais complexa, que apesar de mais demorada, possui uma peculiaridade

que é a de tornar cada córrego único dentro de uma Bacia Hidrográfica.

O presente Artigo tem por objetivo explanar a respeito de três novos modelos de Classificação

de Córregos finalizando com a demonstração prática feita na Bacia do Cobre, localizada na cidade

de Salvador.

Dentro da pesquisa feita, percebeu-se que se trata de três metodologias novas e justamente por

ser algo inédito, devem-se a devida atenção as mesmas. O Trabalho ainda é justificado por que a

sua aplicabilidade contribuirá para inúmeras áreas praticas tanto da ciência como da sociedade.

Focalizando, o aspecto de contribuições sociais do trabalho, no campo da administração publica, o

ultimo modelo que será apresentado contribuirá, para a setorização de bacias hidrográficas bem

como a facilitação para demarcação de córregos e respostas rápidas diante de necessidades como

áreas de risco, delimitação de APAs, referência para navegação enumerando os rios da mesma

forma que se faz com os logradouros. Por ultimo o artigo defendido, ainda trás uma aplicação

prática em uma área de extrema relevância da cidade do Salvador, que é a Bacia do Cobre. A partir

dessa aplicação prática na área supracitada, a administração do Município de Salvador poderá

pensar nas propostas feitas para área e utilizando a metodologia sugerida atuar em uma setorização

e organização de suas atuações dentro da área estudada.
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2 – OS RIOS

2.1 – Os Rios as Redes de Drenagem e suas formas de Classificação.

O estudo dos rios é importante desde as primeiras sociedades. Como a grande maioria das

sociedades floresceu as margens de rios, o estudo de suas características e da melhor forma de

dominá-lo é algo que sempre marcou as grandes civilizações. Fonte básica de qualquer sociedade

seja industrial ou agrária os rios são bens necessários, presentes de forma direta ou indireta para a

existência do homem.

Na natureza os rios também possuem um papel de extrema importância, desde a sua interação

com o meio, sendo suporte básico de boa parte dos sistemas ambientais, até a sua relação com a

vegetação e aspectos Geomórficos.  No âmbito da Geomorfologia, os rios possuem um papel de

extremo destaque, por se tratar do principal agente externo ou modelador, existindo em todas as

partes do mundo, com exceção das áreas permanentemente geladas ou desérticas. Sua ação nos

diferentes tipos de solos e rochas resulta em diferentes formas que podem ser estudadas. “O

trabalho fluvial se realiza dentro de uma depressão longitudinal, o vale, que é separada pelos

terrenos mais elevados dos interflúvios.”(Monteiro, Franco Marcilio – da Silva, Teresa Cardoso). A

ação fluvial nos interflúvios se dá de forma lateral que terminam por alargar os vales durante a

formação da rede hidrográfica. Enquanto a ação fluvial se dá sobre as vertentes, ela se une ao

produto pluvial que escoa ao invés de se infiltrar no solo. Esse conjunto sistêmico que vai se

agregando forma uma rede hidrográfica.

“Defini-se drenagem como um conjunto da rede hidrográfica com elementos temporários ou

permanentes. O Arranjo dos afluentes de uma rede de drenagem está associado a um conjunto de

fatores que condicionam sua posição e organização na superfície.” .”(Monteiro, Franco Marcilio –

da Silva, Teresa Cardoso). A forma como a rede se organizará está diretamente ligada aos aspectos

Estruturais Geológicos, climáticos, pedológicos e da vegetação da região onde a mesma está

inserida.

As redes de drenagem podem ser classificadas quanto as características do padrão de

drenagem, Textura e Estrutura da Rede.

2.1.1 Classificação quanto ao padrão de drenagem.

Está relacionado ao estudo do: grau de integração, que se refere à ligação entre dois córregos

dentro da bacia no decorrer do percurso. Densidade que corresponde à quantidade de córregos

dentro da área. Orientação que corresponde a direção do curso d’água, ou seja N-S, E-W. o Grau de



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 4

Controle é indicado a depender de uma predominância da direção de um ou mais rios em relação

aos outros da rede. O Grau de uniformidade que é definido de acordo com a homogeneidade

relativa em que o Grau de controle acontece. Ou seja, se muitos rios dentro da bacia possuem uma

predominância na direção, o Grau de uniformidade dela é alto. O padrão de drenagem está definido

também quanto a Angularidade, que diz respeito a mudanças bruscas de ângulos de um ou mais

rios. E por ultimo quanto a Ângulos de Junção, que se refere aos ângulos formados entre os

afluentes e o curso principal.

2.1.2 Classificação quanto a Textura.

 Quando se trata de textura, pode-se analisar a forma, a dimensão e a sinuosidade que estão

diretamente influenciados pela Pluviosidade, cobertura vegetal, natureza do solo e subsolo, fatores

geológicos, porosidade, forma de erosão.

2.1.2 A Estrutura da Rede hidrográfica

Está relacionado aos aspectos da Estrutura Geológica de uma rede de drenagem possuindo

como características a direção que é definida pela orientação do escoamento e direção dos afluentes

que compõem a rede. Podendo ser unidirecional, bidirecional, tri direcional e multidirecional que se

subdivide em desordenada ou ordenada.

2.1.2 Padrões básicos de drenagem

O padrão de drenagem é dentrítico quando observa-se em seu conjunto ramificações

irregulares de córregos vindo de todas as direções. O padrão em treliça ocorre quando há afluentes

principais alongados e retilíneos, paralelos entre e ao curso principal, com os tributários secundários

chegando aos principais formando ângulos retos. Padrão retangular ocorre quando existem ângulos

retos no curso principal e seus tributários. Padrões radiais que caracterizam-se pela irradiação dos

afluentes de um topo indo em diversas direções. O padrão anelar é formado de uma série de cursos

d’àgua de forma circular ou semicircular. Os padrões paralelos ocorrem quando rios, correm por um

longo percurso paralelamente, o padrões anastomóticos são modificações de rede dentríticos típicas

de planícies aluviais e de deltas, caracterizados pela presença de meandros, pântanos e canais

entrelaçados ou anastomosados. Ainda existe os Padrões retangulares-dentriticos, que são redes

com a sua estrutura retangular, mas, distribuídos em forma de ramificaçãos e por ultimo os Padrões

centrípetos que são variações do modelo radial;
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3- O MODELO DE ARTHUR NEWELL STRAHLER

Arthur Newell Strahler (1918-2002) professor do departamento de Geociências da

Universidade de Columbia desenvolveu em 1952 o sistema da ordem do córrego, para classificar os

córregos de acordo com a quantidade de seus tributários.

(http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Strahler)

O modelo de Strahler considera rios de primeira ordem todos aqueles que não possuem

nenhum tributário, atribuindo o número 1 para os mesmos. São por evidência os rios que não

encontraram com outro rio desde sua nascente.

Quando dois rios de primeira ordem se encontram, originam então um rio de Segunda ordem.  A

Figura 1 exemplifica a situação.

Figura 1 – Exemplificação da metodologia de classificação de córregos de Strahler

Quando dois rios de Hierarquia 2 se encontram originam um rio de hierarquia 3 e assim

consecutivamente, como pode-se compreender na figura dois.

Figura 2 – Modelo Hipotético de uma rede de drenagem classificada de acordo com Strahler

http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Strahler
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Dessa forma dois tributários da mesma ordem sempre resultarão em um de ordem maior,

mas, toda vez que um tributário de ordem maior encontrar com um de ordem menor, conserva-se a

hierarquia do de maior ordem, como está exposto na figura 3.

Figura 3 - Modelo Hipotético de uma rede de drenagem classificada de acordo com Strahler

Através da metodologia de Strahler sabe-se que no mundo a maior parte dos rios são de

primeira e segunda ordem e que o rio Amazonas é o de maior nível tributário alcançando a escala

12. Outro fato importante nessa técnica é que a classificação poderá ser alterada a depender da

escala cartográfica trabalhada, pois, quanto maior a escala, maior será o nível de detalhamento e

certamente maior quantidade de córregos há de se localizar. Através da análise da classificação de

Strahler pode-se também compreender o nível de erosão dentro de uma bacia, bem como o grau de

transporte de sedimentos e ação fluvial no relevo, uma vez, que quanto maior a quantidade de

córregos maior será então a ação fluvial no relevo.

4- O MODELO COSME DOS SANTOS

O Professor Cosme dos Santos do Departamento de Geografia da Universidade Católica do

Salvador em uma aula de Cartografia Temática ao trabalhar com seus alunos a digitalização de uma

base cartográfica da Bacia do Rio do Cobre, propôs um modelo de classificação hidrográfica

hierárquico, onde a simbologia utilizada identifica o rio principal e quais seriam os tributários do

principal e quais seriam os tributários dos tributários. Sugeriu a hierarquização da seguinte forma: O

Rio principal seria o número 1 e todo tributário do principal séria o número 2, e todo tributário do

tributário do principal seria o numero 3, seguindo essa hierarquia. O critério para definir qual o rio

principal é o de rio com maior comprimento, o mesmo processo é utilizado para definir as outras

hierarquias.  A figura 4. Exemplifica o modelo
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Figura 4 – Demonstração da Metodologia de Classificação de Córregos segundo Cosme dos Santos.

A Justificativa desse modelo está no fato de através dele se identificar a hierarquia do rio

dentro de toda a bacia de forma diferencial. Ou seja, o rio principal será peculiar em sua identidade

da mesma forma que os tributários do principal possuirão uma maior representatividade: Afirmar

isso significa afirmar que ao identificar um rio 2 dentro da bacia hidrográfica, automaticamente

compreende-se que esse rio está ligado ao rio principal, assim como um rio 3 está ligado ao

tributário do principal e dessa forma sucessivamente. A nível de cadastro bem como da orientação,

esse modelo demonstra uma importante eficácia. Uma vez que ele analisa a hierarquia dos rios de

acordo com a sua importância no sistema e dessa forma, um rio sempre será o mesmo, ou seja, um

rio 1 será de hierarquia 1 durante todo seu trajeto, isso permite saber o inicio e o fim do mesmo.

Essa analise ao invés de aglomerar valores, ela distingue cada córrego dentro da Bacia.

Percebendo a finalidade do modelo de Santos e compreendendo a importância do modelo de

Strahler o acadêmico do curso de Geografia da UCSal, Daniel de Albuquerque Ribeiro, pensou em

uma metodologia que satisfizer-se a utilidade das duas propostas.

5- O MODELO RIBEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE CORREGOS

Refletindo sobre os modelos de Strahler e o de Santos, e tentando aproveitar as duas

metodologias, o Acadêmico do curso de Geografia da Universidade Católica do Salvador elaborou

o Modelo RIBEIRO de classificações de Córregos. O modelo consiste na utilização de

procedimentos das duas anteriores, porém, para não haver confusão entre os números foram

substituídos os números da Classificação de Santos, por letras do Alfabeto da língua portuguesa, em
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escala da ordem alfabética proporcional a escala numérica, desprezando os caracteres K, Y e W. Ou

seja, o rio tributário que antes era “1”, passa a ser  “A”, o rio de hierarquia “2”, corresponde a letra

“B”, o rio “3”, corresponde a letra “C”, o rio “4” é igual a “D”, o rio “5” é igual a “E”, o rio “6” a

“F”, o rio “8” é o mesmo que a letra “G” e dessa forma sucessivamente, completando

progressivamente todo o Alfabeto. Ao mesmo tempo que se faz a classificação dos córregos de

acordo com a sua importância no sistema, utiliza-se a classificação da ordem de canais de Strahler

obtendo como produto a fusão entre os dois métodos. E originando-se assim uma nova metodologia.

Para a organização da classificação convencionou-se que as letras viriam na frente seguida

pelos números. O resultado da aplicação do modelo pode ser observado na figura 5.

Figura 5 – Demonstração do Modelo de Classificação de Córregos segundo Ribeiro.

A combinação desses dois elementos permite uma análise e uma classificação mais apurada

que nos leva a deduzir informações somente ao mencionar o tipo de canal. Por exemplo, ao dizer

que um canal é de grau “A1”, não é necessário está visualizando, para compreender que “A1” é o

trecho que vai da jusante do rio principal até o encontro com o primeiro tributário. Da mesma forma

um, grau “A2” significa que é o trecho do rio principal já em uma hierarquia maior devido ao fato

de ter recebido as águas de outro canal. Outra dedução que dispensa a visualização do mapa é que

ao dizer que um rio é de grau “B1”, significa afirmar que ele é tributário do principal e ao mesmo

tempo não possui, nenhum tributário. Se por acaso estivermos falando de um “B2”, já

compreendemos então que é um tributário do principal que possui um tributário, que obviamente

será um rio de grau “C”.

Uma relação que também pode ser feita dentro desse modelo de classificação é a da dedução

que se tem entre um rio principal e as suas nascentes, ou seja, dizer que um rio é “A2” significa

dizer que nessa rede até o trecho de grau “A2”, existe no mínimo um rio de grau  “B1”, pois,

logicamente, nunca o “A1” poderia aumentar sua hierarquia se não tivesse um tributário. Da mesma
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forma pode-se, afirmar que se o rio é um “A2”, na bacia hidrográfica em análise existe no mínimo

um “C1”, assim como se há um “A3”, há um “D1”, e se há um “A4”, há um “E1”, se há um “A5”

automaticamente existe um “F1”. Essa relação pode ser melhor compreendida na tabela 1

Tabela 1 – Proporcionalidade de Canais em uma bacia hipotética tomando por base o Grau “A”

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12

 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 L1 M1

Essa proporção das relações pode ser analisada de forma tanto horizontal, quanto vertical

isso significa por exemplo, que pela hierarquia do Modelo RIBEIRO, pode-se compreender que  um

“A3” possui um “B2” e um “C1”. Da mesma forma um “A4”, possui um “B3”, um “C2” e um

“D1”. E um “A12” possuirá em sua graduação um “B11”, um “C10”, “D9”, “E8”, “F7”, “G6”,

“H6”, “I5”, “J4”, “L3”, “M2”. Partindo para uma analise horizontal dentro desse mesmo exemplo,

selecionando apenas um dos canais, dizer que um canal é “B11” significa, que ele possui no mínimo

10 tributários. Para facilitar a compreensão da análise elaborei a tabela de correlações abaixo.

Tabela 2 – Relação proporcional entre as graduações de canais segundo o Modelo Ribeiro de

Classificação

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12

 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 L1 M1

B2 C2 D2 E2 F2 G2 H2 I2 J2 L2

B3 C3 D3 E3 F3 G3 H3 I3 J3

B4 C4 D4 E4 F4 G4 H4 I4

B5 C5 D5 E5 F5 G5 H5

B6 C6 D6 E6 F6 G6

B7 C7 D7 E7 F7

B8 C8 D8 E8

B9 C9 D9

B10 C10

  B11

Em síntese o que há de interessante nesse modelo, é a possibilidade de se associar dados

estatísticos com as correlações de compreensão hierárquica. Se por um lado no modelo de Strahler,

mencionar um rio de hierarquia um, significa somente que ele é um rio sem tributários e que um rio

de hierarquia 2 recebe ao menos um tributário de hierarquia 1. Por outro o método de Santos foi
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criado para se fazer uma referencia hierárquica de acordo com o rio principal, mas, não indica qual

a hierarquia tributaria se refere ao canal mencionado, ou seja, mencionar um rio C significa que ele

deságua em um B, que deságua em um A, mas, não se sabe a ordem desse canal. O sistema

RIBEIRO possibilita as duas analises integradas.

6- O MODELO RIBEIRO_2

Para uma análise simples do sistema hídrico de uma bacia, o sistema RIBEIRO satisfaz as

necessidades, todavia, ele não responde à necessidade de identificar diferenciadamente cada canal

de uma bacia complexa. Pois na prática percebe-se que haverão muitas seqüências repetidas de

canais de grau “B1”, “B2”, “B3”, “C1”, “D1” e dessa forma sucessivamente. Para satisfazer a

necessidade de pormenorizar o detalhamento de uma bacia hidrográfica identificando cada canal, de

forma diferenciada e única elaborou-se então o SISTEMA RIBEIRO_2.

Esse modelo de hierarquização se apóia inicialmente no Método de Classificação de Córregos,

RIBEIRO, o diferencial será o acréscimo de algarismos que indicarão a posição do Canal em

relação ao rio principal e em relação à nascente do rio principal.

A Justificativa de não se adotar altitude ou latitude como critérios para classificar quem vem

primeiro na hierarquização está no fato de que a Altitude causaria dificuldades, pois seria necessário

identificar todos os valores dos topos, aumentando assim o trabalho e dificultando a classificação

caso não se disponha dos dados, além de que esse critério poderia causar uma confusão entre as

seqüências numéricas, não ficando de forma organizada.

Já quanto à latitude, ela seria um problema, em casos de rios que modificam o curso

oscilando a altitude, em caso de rios que seguem paralelos as paralelas e também para criar critérios

diferentes para cada tipo de rio, uma vez que nem todos seguem a mesma direção.

Se por acaso dois tributários desaguarem cada um de um lado do principal, em uma mesma

latitude, receberá a menor graduação o maior rio em cumprimento.

Quanto mais abaixo do percurso do rio o tributário desaguar, maior será sua graduação.

Tomando um exemplo hipotético: o primeiro rio a desaguar no rio principal desde a sua nascente

será um “B1_01”, se houver com o “B1_01” um  tributário, ele será um “C1_01”, e após a sua

junção com o “B1_01”, surge então um “B2_01” se no decorrer do rio principal surgir um segundo

“B#” se ele for “B1” será “B1_02”, se ele for B2, será “B2_02” e possuirá um “B1_02” e um

“C1_02”, se ele for um B3, significa que ele possui um “B1_02”, um “B2_02”, um “B3_01”, um

“C1_02”, um “C2_01” e um “D1_01”

A Figura 6 demonstrará um trecho da bacia do cobre, que foi aplicado essa metodologia.
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Figura 6 – Demonstração do Modelo de Classificação de Córregos pelo método Ribeiro_2.

Outro detalhe que pode ser observado na metodologia desenvolvida, é que os rios principais,

não possuem distinção na sua numeração, porque são únicos. Como os rios de hierarquia B em

diante, existem mais de um, para que cada um seja único e distinto dentro da rede, é necessário

então numerá-los.

Figura 7 – Demonstração do Modelo de Classificação de Córregos pelo método Ribeiro_2.
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7 – MATERIAIS E MÉTODOS

Para a realização do trabalho foi preciso além da pesquisa de materiais de leitura, utilizar o

programa de Geoprocessamento ARCGIS para a quantificação dos córregos dentro de uma base

cartográfica. A base utilizada foi da CONDER, SICAR RMS 92, aproveitando os níveis de

alagadiço, hidrografia, bem como as ortofotos de 2002 da cidade. O Limite da Bacia foi delimitado

pelo Professor José Cosme dos Santos, e aproveitado para o trabalho. A Utilização das planilhas do

MS-Excel para a quantificação dos dados também foi importante para sintetizar as informações.

8 – RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para demonstrar com um exemplo real as metodologias propostas durante o trabalho, foi

tomada a Bacia do Cobre, situada na cidade de Salvador, Estado da Bahia e aplicadas 4

metodologias a seguir:

8.1 – Classificação da Bacia do Cobre de acordo com o Método de Strahller.

A análise da tabela 3 permite avaliar que de acordo com a metodologia de Strahller a Bacia

do Cobre possui, 167 córregos de 1ª ordem, 70 córregos de 2º ordem 36 de 3ª ordem, 30 de 4ª

ordem e 1 de 5ª ordem. É importante salientar que muitas vezes o critério de demarcação de cada

córrego, pode diferir, inclusive a depender da escala em que se estiver trabalhando. Outro ponto que

pode ser observado é que os canais de 1ª ordem são mais que o dobro em relação aos canais de

segunda ordem, que por sua vez são quase o dobro dos canais de 3ª ordem, correspondendo à lógica

da análise de Strahller quando a mesma constata que no mundo a maioria dos canais são de 1ª e 2ª

ordem.

Tabela 3 – Quantificação dos córregos da Bacia do Cobre em uma escala de 1:2.000 da base SICAR

RMS, segundo o Método Strahller

ARTHUR NEWELL STRAHLLER
ORDEM 1 2 3 4 5 £
QUANTIDADE 167 70 36 30 1 304

Ao integrar os dados resumidos da tabela com a visualização do mapa da bacia do cobre,

percebe-se que a rede já incorpora uma drenagem de 4ª ordem bem no seu inicio sendo que a

mesma ordem conserva-se até as proximidades da foz, quando encontra-se com um rio de 4ª ordem

aumentando assim sua hierarquia para um Canal de 5ª ordem.
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A figura 8 demonstrará toda a bacia classificada de acordo com o Método de Strahler.

Figura 8 – Bacia do Cobre – BA Classificada de acordo com o método de Strahler.
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8.2 – Classificação da Bacia do Cobre segundo a proposta de Cosme dos Santos.

Durante a evolução do trabalho constatou-se que a metodologia elaborada por Santos, pode

ser trabalhada utilizando tanto números como letras. É importante ressaltar que se for para trabalhar

essa metodologia isoladamente, prefere-se a utilização dos números, porém, como se está

demonstrando a evolução de um processo, e pretende-se que o leitor compreenda a construção em

seqüência da metodologia de Strahler e Santos. Para entender o processo de como se construir as

propostas sugeridas por Ribeiro, prefere-se nesse trabalho conservar as letras no mapa com o

resultado da Bacia do Cobre segundo o método de Santos.

A análise da tabela 4 permite avaliar que de acordo com a metodologia de Santos a Bacia do

Cobre repete a hierarquia “A” 34 vezes a hierarquia “B” 119 vezes, a hierarquia “C” 111 vezes, a

“D” 36 e a hierarquia “E” 4 vezes. A grande diferença da metodologia de Santos pode ser observada

no fato de que o rio de hierarquia “A” corresponderá sempre ao Principal, dessa forma só existe um

rio de hierarquia A. Um outro processo que poderia ser aplicado ainda nessa analise seria o da

subtração de D por E, para saber quantos rios de hierarquia D existe. Da mesma forma: a formula

C- (D-E), diria quantos córregos de hierarquia C existem na Bacia, assim como B- [C- (D-E),

demonstraria a quantidade de córregos da hierarquia “B” e por fim: A-{B- [C- (D- E) diria a

quantidade de córregos com hierarquia “B”. Para saber- se a quantidade córregos de hierarquia B

que também poder-se-ia subtrair todas as repetições de A – 1 e dessa forma obter-se-ia o resultado

desejado. Após aplicar essa formula na classificação realizada dentro da Bacia do Cobre percebeu-

se que havia diferenças entre os resultados, isso é explicado pelo fato de durante a classificação não

se ter repetido as hierarquias todas as vezes que há uma junção entre córregos, esse procedimento,

terminou por invalidar esse calculo de aferição, mas, uma vez que se foi pensado no mesmo, não

poderia deixar de citá-lo, já sabendo dessa peculiaridade para o próximo trabalho a ser

desenvolvido. Todavia o objetivo do trabalho foi alcançado, ao se demonstrar as possibilidades de

aplicação com as 3 metodologias desenvolvidas.

Tabela 4 – Quantificação dos córregos da Bacia do Cobre em uma escala de 1:30.000 base SICAR

RMS, segundo o Método de Santos

JOSÉ COSME DOS SANTOS
HIERARQUIA A B C D E
QUANTIDADE 34 119 111 36 4 304

A figura 9 demonstra toda a bacia classificada de acordo com o Método de Santos
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Figura 9 – Bacia do Cobre – BA Classificada de acordo com o proposta de Cosme dos Santos



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 16

8.3 – Classificação da Bacia do Cobre de acordo com o método de RIBEIRO.

Através da analise dos somatórios da tabela 5 pode-se compreender que tanto a quantidade

de ordens dentro da bacia, quanto a de hierarquias devem ser iguais. Esse modelo permite fazer uma

análise integrada das duas análises anteriores. Chamaremos de Graus, cada unidade integrada das

Ordens e Hierarquias. Dessa forma, analisando o Grau “A1”, compreende-se que se trata de um

único córrego na bacia e que o Grau “A2” recebe tributo de um “B1”, da mesma forma o grau

“A3”, recebe tributo de no mínimo dois “B” sendo que um desses “B” é um “B2”. Há um grau

“A4” que é predominante na maior parte do percurso, recebendo um tributo de um B4 no final. Esse

modelo de análise pode ser aplicado a toda a bacia e todas as unidades de Graus. Ao constatar que

na bacia existe um A5, pode-se deduzir que na mesma existe no mínimo um E1, como é

comprovado na tabela, dessa forma pode-se aplicar a metodologia que foi explanada na tabela 2.

É possível também através dessa tabela saber a quantidade de córregos do grau “A”, “B”,

“C”, “D” e “E”, bastando consultar a quantidade listada na linha dos GRAUS ”1”.

Tabela 5 – Quantificação dos córregos da Bacia do Cobre em uma escala de 1:30.000 base SICAR

RMS, segundo o Método de Ribeiro.

RIBEIRO
ORDEM 1 2 3 4 5 £
QUANTIDADE 167 70 36 30 1 304
HIERARQUIA A B C D E
QUANTIDADE 34 119 111 36 4 304
GRAU A1 B1 C1 D1 E1
QUANTIDADE 1 49 81 32 4 167
GRAU A2 B2 C2 D2
QUANTIDADE 2 38 26 4 70
GRAU A3 B3 C3
QUANTIDADE 2  30  4 36
GRAU A4 B4
QUANTIDADE 28 2 30
GRAU A5
QUANTIDADE 1 1
TOTAL £ £ £ £ £ 304
TOTAL 34 119 111 36 4 304

A figura 10 demonstrará toda a bacia classificada de acordo com o Método de RIBEIRO
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Figura 10 – Bacia do Cobre – BA Classificada de acordo com a proposta de Daniel de Albuquerque

Ribeiro
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8.4 – Classificação da Bacia do Cobre de acordo com o método RIBEIRO_2.

As informações contidas na unidade de cada córrego da bacia por essa classificação é

completa e permite que se retire uma série de dados. Por exemplo: O rio principal chega a foz com

o grau “A5”, essa informação indica a existência de dois Graus “E1” dentro da bacia hidrográfica.

Mas não é só essa analise que faz o diferencial dentro da presente classificação, o ultimo córrego a

desembocar no “A5” é o “B1_49”, esses dados dizem que, desembocam diretamente no rio

principal 49 rios, a importância disso se dá para a ratificação de erros de contagem, como no caso

acontecido no modelo RIBEIRO, onde, deixou-se de registrar algumas repetições, com essa

contagem, a quantidade de córregos existentes já é registrada. Da mesma forma o córrego de grau

“B2_23” demonstra que 23 vezes os graus “B1” receberam tributários “C1” para a formação,

informando com esse dado que 49 – 23 é igual ao numero de rios “B1” que desembocaram

diretamente no rio principal, ou seja 26 vezes. Vale a pena salientar que as informações presentes

em todas as outras explanações encontram-se dentro desses 4 caracteres do modelo RIBEIRO 2.

Ou seja, o fato de o maior grau dos “C1” ser o “C1_80” ao observar essa informação no

mapa, já entende-se que trata de um rio de primeira ordem, que é tributário do tributário do rio

principal da bacia hidrográfica e que antes dele existiram outros 79 “C1” dentro da bacia. Outra

vantagem nessa metodologia é a compreensão de que cada rio é único dentro da rede hidrográfica.

Para fins práticos uma rede totalmente cadastrada por essa metodologia permite alguns avanços a

nível de atuação. Por exemplo algum incidente de urgência que esteja acontecendo no rio de Grau

“C2_12” permite encontrar no mapa de forma imediata, a localização exata do mesmo. Outra

utilidade é para a demarcação territorial. A Bacia do Cobre, por exemplo, trata-se de uma área de

relevância cultural e ecológica dentro do município de Salvador, através da sobreposição de

camadas, podem-se delimitar quais os córregos estão sofrendo uma maior pressão da urbanização, e

até mesmo implementar projetos onde se delimite áreas de expansão a partir de tal grau. Estudos

científicos podem evoluir através da utilização dessa metodologia.

A figura 11 demonstrará toda a Bacia do Cobre classificada de acordo com o Método RIBEIRO_2
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Figura 11 – Bacia do Cobre – BA Classificada de acordo como método – RIBEIRO_2

9-CONCLUSÕES

Foram apresentados cinco métodos diferentes de classificação de canais de uma bacia

hidrográfica, e durante as reflexões feitas no processo de pesquisa, observou-se que não existe um

método melhor ou pior, mas, diferentes modelos que podem ser aplicados de acordo com as
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necessidades e os objetivos. Do métodos apresentados 3 são novos o do Professor Cosme dos

Santos, e dois do Acadêmico Daniel de A. Ribeiro. Observou-se que de acordo com a seqüência

apresentada, cada método sucessivo ao outro possui maiores números de informações a serem

interpretadas dentro de seus dados, por outro lado apesar da visualização fácil e do maior número de

dados implícitos, entende-se que o método Ribeiro_2 é mais complicado de ser aplicado. Deixo

aqui minha preferência pelo método Ribeiro para fins didáticos e do método Ribeiro_2 para

objetivos científicos e administrativos.
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