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Capítulo 03
Compartimentação Geomorfológica e Propriedades
Fluviais da Rede Hidrográfica.

Os rios, de tudo o que existe vivo,
vivem a vida mais definida e clara;
para os rios, viver vale se definir
e definir viver com a língua da água.
O rio corre; e assim viver para o rio
vale não só ser corrido pelo tempo:
o rio o corre; e pois que com sua água,
viver vale suicidar-se, todo o tempo.

Os rios de um dia.
João Cabral de Melo Neto
“A educação pela pedra” (1996).
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3.1 – Problemas na compartimentação de bacias hidrográficas.

O problema da compartimentação do relevo ainda continua sendo uma questão
elementar para a ciência geomorfológica. Atualmente, são poucos os geomorfólogos
que iniciam seus estudos a partir desse nível metodológico ou são capazes de fazer
um ensaio de compartimentação geral da superfície. Mesmo que venha sendo
abandonada nas últimas décadas pelas pesquisas de geomorfologia regional, a
realização de qualquer análise geomorfológica sobre os grandes setores do relevo
continental,

sem

uma

fundamentada

etapa

de

compartimentação,

é

um

procedimento que praticamente indetermina, ou, em alguns casos, inviabiliza os
resultados da pesquisa sobre as grandes massas regionais de relevo.

Compartimentar um determinado setor da superfície terrestre, não significa somente
reparti-lo com base em critérios diversos, mas sim, reconhecer e revelar os padrões
de disposição, organização e arranjo que a geometria dos terrenos tende a adquirir
em face da evolução das formas, e dos processos que se desenvolvem na dinâmica
de cada porção da superfície considerada.

Neste sentido o reconhecimento da fisionomia do terreno, dos graus de suavização
ou agudez da silhueta, das formas da paisagem, somente pode ser investigado e
sistematizado – para fins de artifício na investigação de grandes massas de relevo –
através da compartimentação geomorfológica.

Mais do que oferecer informações sobre taxas relativas de denudação, similitude
morfométrica de grupos de formas, configuração dos tipos de processos, posição
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espacial dos grandes e pequenos setores de relevo, níveis distintos de graus de
dissecação e morfologia do modelado, a compartimentação serve, sobretudo, como
guia auxiliar de proposição metodológica e operacional para os mais variados tipos
de trabalhos e pesquisas, dentro das ciências que investigam o relevo terrestre. E
isso, praticamente ocorre, em todos os ramos das geociências.

Considerado esta assertiva ela pode ser tomada tanto como nível metodológico
inicial, ou como etapa de procedimento operacional na execução de qualquer
pesquisa que se proponha sobre temas relativos às Ciências da Terra. Há no Brasil,
importantes pesquisas geomorfológicas que tomam a compartimentação do relevo,
dentro de um contexto de nível metodológico da investigação geomórfica, como as
de Abreu (1982) e de Ross (1987, 1992, 1997).

Podemos considerar que Abreu (op. cit.) foi o primeiro autor a fazer uso e introduzir
os conceitos de morfoestrutura e morfoescultura de Mecerjakov (1968), em uma
pesquisa geomorfológica no Brasil. Antes, não havia uma linha de tratamento da
investigação geomórfica, que usasse a cartografia geomorfológica, dentro de um
contexto de melhor subsídio às pesquisas sobre o relevo. Havia uma forte confusão
no uso da cartografia que, ora valorizava o estrutural ora se privilegiava o escultural,
em detrimento dos objetivos da pesquisa realizada, vindo, este importante artifício, a
ser mera “ferramenta” de análise.

Ao aplicar esses conceitos na investigação do relevo da região de Diamantina (MG),
em estruturas dobradas da Serra do Espinhaço, fazendo sua compartimentação do
ponto de vista da sua morfoestrutura e morfoescultura, houve uma nova linha de
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tratamento que apresentou a cartografia geomorfológica, como um artifício
metodológico nas pesquisas sobre o relevo. Passou-se da idéia do mapa
geomorfológico, como mero produto cartográfico da pesquisa, a da cartografia
dentro de um viés analítico e de síntese da investigação. O trabalho de Abreu é um
bom exemplo de como a compartimentação do relevo se apresenta em um nível
metodológico de pesquisa geomórfica.

No trabalho de Ross (1992), onde esse autor demonstra os resultados de
experiências acumuladas de pesquisas anteriores, é apresentado uma proposta de
compartimentação do relevo, que visa tratar de sua taxonomia relacionada ao seu
registro cartográfico através de seis níveis taxonômicos.

Esses seis níveis taxonômicos estão relacionados a uma seqüência de escalas de
análise dos fatos geomórficos, que se iniciam no primeiro táxon (escala maior),
através dos conceitos de morfoestrutura de Mecerjakov (op. cit.), passando pelo
segundo táxon, que é baseado no conceito de morfoescultura, também de
Mercejakov (op. cit.), continuando pelo terceiro, que se fundamenta nas unidades
dos padrões de formas de relevo, ou seja, são conjuntos de formas menores do
relevo que possuem características semelhantes. Dentro de cada unidade do
terceiro táxon ter-se-iam as formas de relevo individualizadas, como os morros,
planícies, colinas, terraços, etc.; que fariam parte do quarto táxon. O quinto táxon
seriam as vertentes e os topos desses morros, colinas, etc. ; que compõem essas
formas individualizadas. O sexto táxon constitui as formas de relevo menores,
produzidas por processos erosivos atuais, ou até pela ação antrópica. São as
voçorocas, canais erosivos, depósitos atuais, corte de aterro, etc.
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Vê-se que esta proposta metodológica, tem uma seqüência de análise escalar que
vai depender muito dos objetivos da investigação geomórfica almejada pelos
interessados.

A proposta de Ross (op. cit.) foi muito bem aceita pela comunidade geomorfológica,
uma vez que, muitos trabalhos foram realizados, tomando-se a mesma como nível
metodológico

de

investigação

geomórfica

e,

conseguindo,

através

dela,

interessantes resultados. Ela tem como grande vantagem o fato de ser de fácil
operacionalidade, aplicação e, talvez, aquilo que consideramos de grande
importância, que é a sua excelente capacidade de inserção pedagógica nas
atividades de ensino de geomorfologia. Entretanto, ela tem uma desvantagem ao
estabelecer um propósito escalar, para conceitos geomorfológicos que não
necessitam, essencialmente, estar atrelados a um contexto de análise através da
escala. Por exemplo, os conceitos de morfoescultura e de morfoestrutura, não se
aplicam, necessariamente e tão somente, aos grandes conjuntos de relevos
regionais, como bacias sedimentares, cinturões de dobramento, plataformas, etc.
Uma vertente pode ser uma unidade morfoestrutural, por exemplo, desde que nesta,
haja um nítido controle litológico e estrutural em sua evolução e morfologia.

Inicialmente, procuramos estabelecer uma tentativa de adaptação dessa proposta ao
estudo de bacias hidrográficas por meio da aplicação de parâmetros hidrográficos no
terceiro táxon (unidades de padrões de formas semelhantes), com o objetivo de
encontrar uma maneira de projetar o cálculo dos mesmos. Intencionamos tomar o
terceiro táxon, como correspondente a unidades de padrões de drenagem. Todavia,
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uma unidade de padrão de formas é algo bem diferente das unidades de padrões de
drenagem e, a seqüência metodológica desta proposta, ficaria completamente
descaracterizada, pela modificação brusca de critérios ao se reconhecer os padrões
de formas de relevo.

Diante de tal dificuldade, optamos por estabelecer critérios próprios que permitissem
trabalhar em um contexto, onde a compartimentação não fosse tomada como nível
metodológico.

Portanto, nesta pesquisa, a compartimentação geomorfológica é tratada como um
nível operacional de compilação de informações sobre o relevo da bacia, tendo
como produto, neste sentido, um mapa geomorfológico que servisse como
instrumento de análise e visualização da heterogeneidade de compartimentos e
grupos de formas de relevo que o modelado em estudo oferece, em face, é óbvio, da
evolução da rede hidrográfica.

Talvez, um problema que a compartimentação do relevo traz para a ciência
geomorfológica é o risco que podemos correr em analisar a superfície do modelado,
considerando na essência, somente a geometria das formas, em buscar informações
sobre o modelado pela forma em si, ou seja, executar uma análise de “fora para
dentro” sobre o relevo. Fato que caracteriza a corrente Davisiana de análise
geomórfica, mas isto, obviamente, é uma outra discussão e não cabe tratarmos
desses problemas neste trabalho.
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Não somente realizar o mapeamento geomorfológico, mas, principalmente, trabalhar
no processo investigativo os critérios que possibilitem tratar da realização da outra
etapa operacional, ligado à aplicação e projeção nos compartimentos, dos
parâmetros hidrográficos da rede de drenagem, ou seja, conjugar o estudo da
organização e arranjo das formas com os seus respectivos processos correlativos
por meio da compilação dos elementos hidrográficos que compõem a rede
hidrográfica que se projeta sobre as formas do terreno.

Aqui, uma séria dificuldade se impôs, isto é, não há meios bem evidentes de ajustar
critérios de compartimentação conjugado à análise de parâmetros hidrográficos. Um
exemplo deste problema pode elucidar esta dificuldade. Vejamos, por exemplo, o
parâmetro densidade de drenagem.

É por demais sabido que a densidade de drenagem é um parâmetro referente ao
índice relacionado ao comprimento total dos canais fluviais dividido pela área de
uma bacia. Ela mede e revela uma taxa que pode nos dizer se uma bacia tem
densidade concentrada, alta ou rarefeita, conforme cada caso. Este parâmetro
somente pode ser medido através de uma operação matemática em que uma das
variáveis representa um perímetro fechado, isto é, o valor da variável que se
relaciona a área da bacia deve ser buscado por meio da medida de um perímetro
que no caso representa a área da bacia, adquirido a partir da mensuração da linha
do divisor topográfico em cartas topográficas.

O problema reside no fato de que não existe nenhuma forma de obter densidade de
drenagem a partir de compartimentos geomórficos e, sim, somente de bacias ou
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microbacias. Pois a operação matemática que permite a construção desse valor
representativo de uma característica da natureza hidrográfica dos terrenos, ou seja,
comprimento total de canais dividido por área, dever ser realizado com variáveis de
perímetros fechados. E o valor desta variável é adquirido a partir do conhecimento
numérico da extensão da linha de divisor topográfico em bacias. Não há como
ajustar e/ou aplicar essa operação matemática em uma área ou superfície de
compartimentos geomórficos. Tudo porque os critérios para a feitura de um trato de
compartimentação são totalmente diferentes das operações de análise hidrográfica.
A compartimentação considera as formas da superfície, sendo, portanto, algo
flexível, e, a análise hidrográfica os parâmetros tomados por variáveis que devem
permitir o rigor da operação matemática.

A única maneira que encontramos para contornar essa dificuldade foi pensar em um
critério, onde pudéssemos ao mesmo tempo compartimentar e projetar os cálculos
dos parâmetros de análise da rede hidrográfica, isto é, uma forma de estabelecer a
fusão desses dois artifícios como ponto inicial de partida na compartimentação.

Como todos os trabalhos de compartimentação geomorfológica levam em
consideração o reconhecimento na superfície de unidades ou setores com
similitudes morfológicas e muitas vezes morfométricas, em muitos dos casos
designados de unidades de relevo, unidades morfológicas e/ou de padrões de
formas pensamos que uma interessante maneira de superar esta questão seria a
delimitação de unidades por meio do reconhecimento dos padrões de drenagem da
hidrografia. No entanto, essas unidades de padrões de drenagem não seriam o
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mesmo que unidades de relevo, pois os critérios de reconhecimento de ambos são
diferentes. Mas há relações entre unidades morfológicas e de padrões de drenagem.

A geração de unidades morfológicas de uma dada superfície é feita sempre se
utilizando de critérios, que levem em consideração o reconhecimento de padrões de
formas de relevo com geometria, morfologia, morfometria, morfodinâmica e gêneses
semelhantes. Como os padrões de drenagem estão intrinsecamente relacionados às
características morfológicas, morfodinâmicas e de gênese das formas de relevo das
referidas superfícies, adotamos os vários tipos de padrões de drenagem da
hidrografia da bacia como critério principal para reconhecimento de grupos de
formas, pois há forte correspondência entre padrões de drenagem e formas de
relevo. Mas, convém de todo modo salientar que uma unidade de padrão de
drenagem não pode ser confundida com uma unidade de relevo e/ou compartimento
geomorfológico, pois na mesma podem ocorrer um, dois ou mais compartimentos
geomórficos de relevo. Deste modo, as unidades de padrões de drenagem que
compõem a hidrografia total da bacia passam a ser o ponto de partida inicial para a
compartimentação. Elas são conhecidas como compartimentos hidromorfológicos.

Dentro deste contexto podemos afirmar que é possível levar em consideração a
essência da compartimentação, que é revelar na superfície os padrões de
organização e arranjo das formas do terreno, (pois há organização e arranjo de
formas de relevo de acordo com os diversos padrões de drenagem), e, ao mesmo
tempo oferecer condições para a realização dos procedimentos matemáticos de
aplicação dos parâmetros de análise hidrográfica, uma vez que, os padrões de
drenagem permitem realizar operações com variáveis fechadas de natureza
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perimétrica. Assim, é possível estabelecer a análise hidrográfica da bacia e a
compartimentação geomorfológica de uma forma correspondente e conjugada.

Neste sentido é perfeitamente viável partir de um estudo geomórfico da rede fluvial,
tendo

a

compartimentação

e

a

análise

hidrográfica

como

procedimentos

operacionais de compilação de informações, contornando-se assim esperamos, um
sério problema no estudo de bacias hidrográficas.

Após definirmos um modo de superação deste problema uma outra questão se
impôs. A que diz respeito à maneira de se reconhecer na superfície da bacia, como
um todo, as unidades de padrões de drenagem, pois a fixação dos limites de cada
unidade precisa estar correlacionada com grupos de formas de relevo pertencentes,
e que caracterizam os compartimentos.

Como a bacia hidrográfica do Rio Benevente é composta de vastos e heterogêneos
tipos de sub-bacias e de microbacias, fica difícil precisar os limites das unidades de
padrões de drenagem dentro do espaço maior da bacia, ou seja, em toda a sua área
territorial.

Na superação deste obstáculo consideramos como critério de delimitação espacial
das unidades dividir a bacia a partir do canal principal 8 Rio Benevente,

8

O critério para reconhecimento do “canal principal” do Rio Benevente foi o de tomar o rio de maior
comprimento desde a foz até uma de suas nascentes posicionada em cota de maior altitude. Este
critério permite, simplesmente, uma melhor análise da malha hidrográfica porque estes canais em
grande parte dos casos se situam numa posição melhor distribuída e centralizada na rede
hidrográfica.
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reconhecendo os padrões de drenagem que configuram a rede hidrográfica tanto da
margem direita quanto as que deságuam na margem esquerda do rio.

Neste sentido é possível delimitar os padrões que se situam à direita e a esquerda
do canal principal, sendo que duas unidades ficaram de fora deste critério. Uma na
região das nascentes do rio principal e outra na foz do mesmo. A área da primeira foi
considerada a montante da confluência com o Córrego São Bento, devido ao fato de
haver significativa mudança de padrão de drenagem próximo a esta região. Fato que
facilita na compartimentação. Assim o espaço desta unidade abrange os dois lados
do Rio Benevente a partir da confluência com este córrego. A outra unidade diz
respeito à área de entorno da foz do Rio Benevente onde a dinâmica fluviomarinha
determina os processos fluviais e costeiros. Essa unidade foi delimitada com base
na ocorrência da vegetação que caracteriza o manguezal, pois este ecossistema é
resultado dos processos que ocorrem na interface entre a porção continental fluvial e
o ambiente marinho e fluviomarinho, e sua vegetação serve como boa variável para
se delimitar o ambiente fluviomarinho.

Através destes procedimentos que embora sejam técnicos, acreditamos que eles
também possuem implicações conceituais, foi possível gerar um total de onze
unidades hidrográficas que passamos a designar de unidades hidromorfológicas,
como dissemos anteriormente, pois fundamentamos este conceito na interação entre
sistemas fluviais que lhes são característicos e estão em amplo desenvolvimento, e
as suas formas de relevo pertinentes que sofrem, a partir dessa evolução, múltiplos
processos

de

reafeiçoamento.

Entretanto,

sabemos

que

uma

hidromorfológica não deve se confundida com uma unidade geomorfológica.

unidade
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Porquanto, temos que admitir que existe um certo grau de risco embutido nas
iniciativas fundamentadas em procedimentos de compartimentação geomorfológica
a partir do conhecimento dos tipos de padrões de drenagem. Sabemos do risco de
cair em reducionismo com relação aos aspectos desse nível de investigação da
ciência geomórfica. No entanto, a necessidade se impõe em vista de não ficarmos
apenas ao nível de uma mera compartimentação que se baseie somente na
delimitação cartográfica de grupos de formas de relevo. Pode-se avançar mais nesta
questão, buscando conjugar compartimentação com outros procedimentos de
investigação e compilação de informações sobre os processos que respondem por
esses compartimentos, identificados por meio desse nível da pesquisa geomórfica.

Para reconhecermos as unidades hidromorfológicas, após esclarecimento dos
critérios adotados que são de certa forma o pontapé inicial da compartimentação e
de aplicação dos parâmetros hidrográficos, dois trabalhos sobre padrões de
drenagem serviram como fundamento básico, podendo ser considerados como de
referência imprescindíveis e, portanto, históricas.

O primeiro é o trabalho de Zernitz (1932), a primeira pesquisadora a publicar uma
pesquisa sistemática sobre padrões de drenagem. Embora já houvesse autores
fazendo uso destes fatos na interpretação de estruturas geológicas nos inícios do
século XX, coube a esta autora a primazia de revelar os diversos tipos de
organização da drenagem em face dos controles litoestruturais e litotectônicos dos
terrenos. Além de evidenciar a importância dos fatores estruturais e litológicos,
Zernitz foi meticulosamente cuidadosa e preocupada com a nomenclatura aplicada
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às diversas classes de padrões que podem ser encontrados na natureza e
estabeleceu o quanto eles podem ser reveladores da evolução das feições
geológicas e da dinâmica fluvial dos rios de cada região considerada, possibilitando,
portanto, inferir sobre as características geológico-estruturais da superfície a partir
da hidrografia.

Após Zernitz aparece Howard (1967) em um trabalho que também pode ser
considerado como pioneiro, e, seguindo a linha de análise parecida com a de
Zernitz. Este autor apresenta um ensaio muito bem detalhado, e, com significativas
modificações feitas a partir da classificação básica anterior. Munido de elementos
cartográficos mais detalhados e ricamente diversos, a Howard foi permitido obter
uma série de informações que não havia na literatura pretérita, tais como as
relações hidráulicas entre controle estrutural e padrões de canais, representações
mais sutis dos padrões de drenagem básicos e modificados presentes na superfície,
a importância da textura e o valor litológico-tectônico significativo das anomalias de
drenagem. Howard deve ser uma referência inicial para qualquer trabalho sobre
geomorfologia fluvial realizado a partir do estudo dos padrões de drenagem que se
instalam na superfície, e, a ele recorremos como base para a classificação dos
padrões que podem ser encontrados na referida bacia. A vantagem metodológica de
sua classificação é o fato de que cada classe tipológica é reconhecida por
características próprias que não são necessariamente rígidas, mas que podem ser
acrescidas por informações pertinentes a cada região estudada.

A base cartográfica para realização dessa etapa da pesquisa foram as cartas
topográficas impressas e digitais na escala 1:50.000 do IBGE (1978), Folha Alfredo
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Chaves SF.24-V-A-VI-2, Araguaia SF.24-V-A-III-3, Domingos Martins SF.24-V-A-III4, Matilde SF.24-V-A-VI-1, Piúma SF.24-V-A-VI-4 e Rio Novo do Sul SF.24-V-A-VI-3,
sendo todas da primeira edição do ano de 1978. A escala destas cartas é
considerada como documentação cartográfica válida e viável, para a análise da
drenagem, segundo o estudo comparativo de Christofolleti e Perez Filho (1975).
Questão que também confirmamos ao realizar as etapas técnicas desta pesquisa.

Assim, foi possível gerar o Mapa de Unidades Hidromorfológicas (unidades de
padrões de drenagem) que passamos a designar dessa maneira não se confundindo
aqui, mais uma vez é bom lembrar, com unidades geomorfológicas, embora
saibamos que exista uma intrínseca relação entre agrupamentos de formas de
relevo com tipos de padrões de drenagem que se desenvolvem na superfície.

A nomeação de cada unidade foi realizada tomando-se o nome do rio da sub-bacia
principal inserida no espaço da mesma, e sua classificação tipológica foi baseada
em Howard (op. cit.), sendo apresentada em parêntese ao lado da denominação de
cada unidade no Mapa de Unidades Hidromorfológicas, na fig. (25).

Por meio deste mapa é possível observar também as sub-bacias hidrográficas que
em conjunto compõem a totalidade da rede hidrográfica. Neste caso, concebemos
como sub-bacias as redes de drenagens tributárias do canal principal que atingem
ou ultrapassam o valor de 4ª ordem, baseando-se na técnica de ordenação de
Strahler (1958). As pequenas redes que não atingem este valor são consideradas
como de microcanais ou Áreas de Drenagem Direta (ADD).
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O conceito de Áreas de Drenagem Direta (ADD) foi estabelecido por Leopold,
Wolman e Miller (1964) para designar os setores de relevo que possuem drenagens
que contribuem diretamente para o canal principal, ou seja, são aquelas áreas ou
cabeceiras de drenagem que não fazem parte da hierarquia da rede, mas que
contribuem para a manutenção da perenidade fluvial do canal principal. Dentro de
sua proposição inicial esses autores consideravam essas áreas como os setores dos
terrenos que possuem drenagens que deságuam diretamente no canal principal
sem, contudo, estabelecer um canal de primeira ordem de hierarquia.

Adotamos uma modificação deste conceito considerando como Áreas de Drenagem
Direta (ADD) os microcanais, os setores de cabeceiras de drenagem e microbacias
de 3º ordem que deságuam diretamente no canal principal Rio Benevente, e, que
não participam das sub-bacias principais. A princípio, acreditávamos que este
conceito não ofereceria qualquer informação sobre dinâmica de evolução de
drenagem. Fato que se mostrou totalmente contrário a nossa perspectiva.

Reconhecidas as unidades hidromorfológicas foi interpretado através de imagem
MDT (Modelo Digital do Terreno) em relevo sombreado os grupos de formas de
relevo inseridas no espaço de cada unidade. O MDT foi gerado a partir das mesmas
cartas topográficas referidas acima, só que em formato digital. A escala da imagem
gerada que serviu de base foi de 1:70.000 com iluminação artificial com declinação
de 315° de azimute e elevação de 35° em exagero vertical de 1,5.
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A interpretação dessas formas de relevo na imagem MDT foi acompanhada de
controle por meio de trabalhos de campo em cinco campanhas realizados em julho
de 2006, julho de 2007, janeiro de 2008, julho de 2008 e janeiro de 2009, onde
pudemos verificar se havia correspondência entre o que era interpretado através da
imagem MDT e o que ocorria ao nível da paisagem morfológica. A escolha dessas
épocas se deu em observação a alternância entre períodos de estiagem (vazão
fluvial baixa) e o período mais úmido (vazão fluvial alta). Fato que nos possibilitou
verificar processos hidrogeomorfológicos em duas fases distintas do regime
hidrológico e fluvial.

A interpretação das formas em cada unidade foi fundamentada no critério puramente
morfológico, acompanhado de termos conceituais que denotassem conhecer os
processos predominantes na gênese de cada setor de grupos de formas de relevo.
Por exemplo: quando mapeamos um setor, definindo-o como colinas convexas, nos
remetemos a noção de processos geomórficos que são responsáveis pelo
arredondamento dessas formas sendo conhecidas no terreno como um conjunto de
formas de relevo em “meia laranja”.

Informações

sobre

características

morfométricas

foram

compiladas

cartograficamente para cada setor de grupos de formas de relevo que foram
interpretados por meio da imagem MDT. Essa compilação foi efetuada por meio da
elaboração dos mapas hipsométrico e clinográfico da bacia.

Assim consideramos, portanto, os grupos de formas de relevo atinentes a cada
unidade hidromorfológica como sub-compartimentos, sendo que as unidades, por
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sua vez, pertencem a macrocompartimentos morfotectônicos condicionados por
características geotectônicas.

Para visualizarmos melhor essa sub-compartimentação foram elaborados 21 perfis
morfogeológicos distribuídos nas respectivas unidades. Esses perfis intencionam
apresentar a relação que há entre controle litoestrutural dos grupos de formas com a
compartimentação e sub-compartimentação geral das unidades. Eles devem ser
considerados como representações esquemáticas da realidade litológica e tectônica
da superfície e subsuperfície.
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As informações condizentes com valores de mergulho e características do
comportamento

tectono-estrutural

foram

buscados

no

mapa

geológico

confeccionado por Féboli (1993a, 1993b) e acrescidas com dados coletados em
trabalhos de campo. No entanto, devemos salientar que em alguns perfis não foi
possível detalhar muito, em vista da falta de dados geológicos de mergulho e da
dificuldade de acesso em trabalhos de campo para se obter tal informação.

A bacia como um todo está inserida nos três domínios tectono-estruturais de Vieira
(1993).

Adotamos

estes

três

domínios

como

os

macrocompartimentos

morfotectônicos devido ao fato de haver relação entre as estruturas geotectônicas
regionais com o arranjo e forma de organização das unidades hidromorfológicas,
sendo estes domínios os mesmos designados por Vieira (op.cit.) e já descritos no
sub-capítulo 2.4 que trata do quadro tectônico da bacia.

Deste modo é visível perceber os traços distintos de organização da drenagem em
função dos macrocompartimentos, que adotamos conceitualmente como Domínios
Morfotectônicos, devido ao fato de que as propriedades e organização geotectônica
desses domínios condicionam a evolução hidrogeomórfica regional.

O termo morfotectônica foi designado inicialmente por Summerfield (1986, 1991) em
referência a blocos de relevo gerados diretamente por efeito de tectônica ativa e
recente na escala de tempo geológica, geralmente Quaternária. Neste trabalho,
mudamos essa proposição conceitual, adotando-o como denotativo de um
macrocompartimento, onde os traços do arranjo tectônico Proterozóico são bem
mais evidentes no sentido de responder pelo condicionamento litoestrutural da
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evolução fluvial e geomorfológica da região em questão, vistos a partir de uma
escala de âmbito puramente regional. Todavia, não podemos descartar totalmente, a
possibilidade de que ocorra reativação tectônica destes arranjos e elementos
tectônicos no período Quaternário, em vista da grande quantidade de trabalhos que
tem aparecido, nos últimos anos, demonstrando os efeitos de uma tectônica
moderna na paisagem, embora com evidências na qual, nós, absolutamente, não
concordamos. Melhores detalhes desta questão podem ser buscados nos trabalhos
de Saadi (1993, 2000), Hasuy (1990), Gontijo (1999) e Mello (1998).

Todo este contexto de busca e esclarecimento dos critérios de compartimentação e
aplicação dos índices relativos aos parâmetros hidrográficos, culminou com a
elaboração do mapa geomorfológico da bacia em escala 1: 85.000, que
apresentamos em anexo porque a leitura do restante do trabalho pressupõe a sua
constante consulta.
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3.2 – O trabalho e o poder dos rios na dinâmica da paisagem.

Antes de apresentarmos as características geomorfológicas das unidades
hidromorfológicas e de tratarmos dos dados relativos aos parâmetros hidrográficos,
gerados a partir dos critérios estabelecidos, é necessário expor e discutir alguns
conceitos e problemas que estão relacionados à geometria hidráulica de cursos
d’água de escoamento aberto, bem como os tipos de rios e/ou padrões de canais,
de modo a entender como estes elementos das paisagens podem funcionar como
agentes de equilíbrio e serem obstáculos aos processos de reafeiçoamento das
características morfológicas dos terrenos, como aventamos no terceiro parágrafo da
primeira página deste trabalho.

Tal discussão e apresentação de conceitos serve também para se projetar – ainda
que fundamentado na observação empírica de fenômenos e processos que ocorrem
strictu sensu na paisagem – uma análise sobre os aspectos hidráulicos e
hidrogeormórficos dos canais que compõem as sub-redes de drenagem dos
compartimentos hidromorfológicos.

É fato a idéia na qual os rios não são somente responsáveis pelos mecanismos de
desnudação das paisagens, mas funcionam também – através de uma condição de
equilíbrio dinâmico – como obstáculos aos processos de erosão e remodelagem da
superfície.

Portanto, podemos iniciar trabalhando a concepção de que os rios são a maior
expressão da existência de um campo de forças físicas e químicas atuantes em
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condições naturais na superfície terrestre, de modo a estabelecer um jogo de
interações entre elementos fluidos e sólidos, tendo como produto a gênese de um
significativo conjunto de formas de canais de natureza diversa, que se formam como
resposta às interações desse campo de forças em situações naturais.

Na natureza poucos são os problemas que traduzem de maneira tão fiel os
conceitos universais de equilíbrio dinâmico e auto-ajustamento como a interação de
um escoamento fluvial com a calha de um rio.

O escoamento fluvial e/ou escoamento do rio pode ser definido por duas fases: uma
fase líquida que é determinada por escoamento básico com superfície livre, na
maioria das vezes, turbulento e de paredes deformáveis o qual o comportamento
define a geometria e forma da calha fluvial; e uma fase sólida que é representada
por um conjunto de partículas sólidas de várias dimensões e distintas propriedades
físico-químicas e mecânicas, que também pode ser denominado de sedimentos, e
cuja dinâmica interfere nas características da corrente líquida, Vieira et al. (2007).

Em condições “normais” existirá sempre uma situação de retro-alimentação em que
o escoamento atuará no sentido de tentar modificar as características geométricas
do canal, que quando alterado, interfere, por sua vez, nas propriedades dinâmicas
do escoamento.

Esse contexto de interação e antagonismo entre forças físicas cria um campo de
tensão na calha fluvial que tem como resultante, a busca contínua por situações de
equilíbrio, respondendo, consequentemente, pela geometria e morfologia dos
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diversos tipos de canais fluviais, determinando suas propriedades hidráulicas e
geométricas, tais como larguras, declividades, sinuosidades dos tipos de leito,
conformações, etc.

É preciso, pra início de conversa, entender e visualizar os parâmetros da geometria
hidráulica de canais, como forma de compreender as variáveis que determinam o
comportamento da calha fluvial inferida como um campo de forças.

Para tal, devemos observar a fig. (28), que apresenta de maneira esquemática, as
variáveis que compõem a morfodinâmica e morfometria hidráulica de um típico canal
fluvial.

Figura (28). Seção transversal esquemática com variáveis morfométricas e morfodinâmicas do
canal de escoamento aberto. Adaptado e modificado de Christofoletti (1981).

Uma seção transversal, fig. (28), pode ser dividida em variáveis morfométricas e
morfodinâmicas. As variáveis morfométricas dizem respeito aos aspectos da forma
do canal na seção, e as morfodinâmicas tratam das variáveis processuais de
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escoamento que condicionam, através de sua dinâmica, a configuração dessa
morfometria do canal.

As variáveis morfométricas mais importantes serão:

a ) B – Largura do canal e/ou largura superficial: definida como a largura da
superfície da camada de água que recobre o canal. Também pode ser considerada
como a superfície livre;
b) h – Profundidade do escoamento: distância vertical medida entre a superfície do
leito e a superfície da água (superfície livre);
c) A – Seção molhada e/ou Área molhada: é a porção da seção transversal
efetivamente ocupada pela massa d’água em escoamento;
d) P – Perímetro do canal e/ou perímetro molhado: parte da seção molhada e/ou do
canal que se encontra em contato com a água. Deve-se excluir a superfície livre;
e) Sο - Declividade do leito: é o desnível que há entre dois pontos consecutivos (z1 e

z2) no trecho correspondente. Pode ser definida a partir de um ângulo θ formado por
um plano correspondente ao leito do rio, pelo eixo do rio com um plano horizontal de
referência. A tangente do ângulo θ é a medida desta declividade, podendo seu valor
ser determinado pela diferença entre as cotas z1 e

z2 em duas seções consecutivas;

f) R – Raio hidráulico: é a relação que há entre a área molhada e o perímetro
molhado. Pode ser obtida dividindo-se a área molhada pelo perímetro molhado (R =
A/P). Um comentário deve ser feito com relação a essa variável. Em determinadas
situações de campo, o raio hidráulico pode ser aproximado ao valor da profundidade
média do canal quando estes são de leitos regulares e muito largos. Entretanto, na
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natureza tal configuração somente é encontrada em situações muito específicas
(canais artificiais ou leitos rochosos controlados estruturalmente). Como os rios
(canais naturais) em sua grande maioria possuem planícies de inundação ou
alveolares embutidas, tal variável não pode ser confundida com a profundidade
média, pois ocorrem muitas variações na superfície do leito, configurando diversos
níveis de profundidade. Fato que interfere em seu cálculo. Em rios (canais naturais)
muito largos, o raio hidráulico deve ser calculado pelas fórmulas ditas 'compostas',
como a de Engelund, segundo Vieira da Silva et al (2005), que consideram as
diferenças de velocidade entre os trechos menos profundos e os mais profundos,
caso contrário a profundidade média não é representativa para fins de estudo sobre
a resistência ao escoamento.

Em canais regulares muito largos a profundidade média pode ser confundida com o
raio hidráulico, e, se o canal for regular mesmo (o que é difícil em rios naturais que
tem planícies de inundação), o raio hidráulico pode ser tomado, portanto, como o
valor da profundidade média.

g) Ks – Altura de rugosidade do material do fundo: variação topográfica verificada na
superfície do leito, por meio da disposição e ajustamento do material detrítico e
pelas formas topográficas do mesmo.

Por conseguinte, as variáveis morfodinâmicas mais importantes serão:

h) Q – Vazão fluvial: quantidade de água escoada por unidade de tempo na seção
transversal. Também é denominada de débito, descarga ou módulo fluvial. Pode ser
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calculada multiplicando-se o valor da área da seção molhada pela velocidade média
do fluxo (Q = A.Vv)
i) Vv – Velocidade média do escoamento: massa de água que passa na seção
transversal por unidade de tempo, calculada como a média da velocidade d’água em
vários pontos (verticais) da seção.
j) Qst – Vazão sólida total: quantidade total de sedimentos transportados pelo
escoamento na seção de referência;
l) Cpt – Concentração correspondente à capacidade do escoamento: quantidade de
material detrítico por unidade de volume transportado pelo fluxo.
m) D – Diâmetro do grão: as diversas classes de diâmetro que compõem o material
do leito e das margens, em especial os diâmetros D84, D50 e D16.

De certo modo, não faz muito sentido tentar compreender os processos de
escoamento em cursos d’água fazendo distinção entre variáveis morfométricas e
morfodinâmicas. No entanto, a importância desta distinção reside na facilidade
existente em se entender os mecanismos processuais do escoamento aberto e as
respectivas formas da calha que lhes são correspondentes.

Estas variáveis são responsáveis pela compreensão de uma infinidade de processos
de erosão, transporte e deposição nos eventos de escoamentos, e devem ser
entendidas através de uma visão em corte transversal aos rios. Contudo, há uma
outra maneira de apresentar e analisar os processos de escoamento em canais
naturais, e que deve ser percebida em conjunto com a seção transversal, que é a
seção longitudinal dos rios, inferida a partir de uma dada unidade de comprimento
do leito, fig. (29).
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Nesta ocasião, também teremos variáveis que são de grande importância para se
analisar os processos de escoamento fluvial e cálculo da energia disponível em cada
seção, a partir do respectivo trecho.

Figura (29) Seção longitudinal de um trecho fluvial, com variáveis básicas para entendimento da
energia disponível em cada ponto do rio. Adaptado e modificado de Tucci et al. (2004) e Vieira da Silva
et al. (2007).

Para melhor compreensão desta figura devemos partir de alguns princípios básicos,
a saber:
•

O escoamento neste caso dever ser considerado como bidimensional,
desconsiderando as acelerações centrífugas advindas da sinuosidade do
canal nem o efeito das margens;

•

A distribuição das pressões na vertical é hidrostática;
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•

A água é considerada um fluido incompressível e homogêneo, e sua
densidade ( ρ ) é tomada como constante no tempo e espaço;

•

Interações químicas e biológicas, os gradientes de temperatura e densidade,
a presença de sedimentos, e a mobilidade do leito não são contemplados,
Vieira da Silva et al. (2007);

•

O trecho deve ser considerado em segmento retilíneo, sem influência de
sinuosidade.

É dentro destas circunstâncias e tomando esta figura como uma visualização
esquemática longitudinal ao leito que se pode entender a equação de Bernoulli, que
trata do princípio de conservação da energia. Ela traduz o fato de que a variação de
energia de um sistema é igual ao trabalho efetuado pelas forças que atuam sobre o
mesmo, ou seja, o rio adquire e gasta energia a cada seção consecutiva. Foi assim
denominada em homenagem ao matemático suíço Daniel Bernoulli, que a publicou
pela primeira vez em 1738, no livro intitulado “Hydrodynamic”, de acordo com Vieira
da Silva et al. (op. cit.). Contextualizada para a hidráulica de canais sua expressão
será:
(11)

onde,
E é a energia contida no ponto sob consideração;
Z é a distância entre o fundo do leito e a superfície de referência;
h é a profundidade do fluxo;
V é a velocidade do fluxo;
g é a aceleração da gravidade.
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Dado um determinado trecho longitudinal de um rio, tomado em condições próximas
as descritas acima, é possível calcular a energia disponível neste trecho. Devemos
ter em mente, que o valor compilado será próximo ou não da realidade, dependendo
das condições naturais em que os dados das variáveis e constantes são
assimilados. A importância deste cálculo, visualizado por esta figura, reside em
poder demonstrar as relações empíricas que ocorrem nos trechos fluviais entre
gradiente hidráulico e a linha de energia do rio.

Pela fig. (29), observa-se a possibilidade de se calcular esse importante valor em
seções consecutivas, de forma a entender quais são os outros fenômenos e
variáveis que interferem nos processos de escoamento no trecho, seja diminuindo-o
ou causando aceleração, pois esta equação foi desenvolvida para condições de
escoamento muito específicas. Entretanto, a compreensão de que os rios gastam e
adquirem energia a cada seção longitudinal e transversal, é feito por meio dela.
Fato que possibilita elucidar como é a dinâmica dos processos erosivos, transporte e
deposição de sedimentos na calha.

No contexto da fig. (29) é possível perceber que o deslocamento da massa de água
sobre a calha do rio ocorre pela incorporação constante de energia ao sistema,
fazendo com que a água se desloque de montante para jusante.

Duas forças externas principais irão governar os processos de deslocamento da
água nessa trajetória. A força de gravidade, que faz com que a água se desloque em
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sua trajetória de montante para jusante, e a força de fricção, que tende a criar
resistência a esse movimento. Isso é a base do princípio de escoamento em canais.

A força de gravidade é diretamente vertical. Se um corpo está se movendo sobre um
plano inclinado com velocidade uniforme, isto é, sem aceleração, então uma força
de fricção igual e oposta ao componente de deslocamento do corpo, irá agir sobre
ele. Isto deve valer também para o movimento da água dentro do canal, Leopold et
al. (1964). A declividade da superfície da água (gradiente hidráulico), fig. (29), pode
ser comparável a um plano inclinado. A força exercida pela gravidade, que tende a
mover a água para jusante no leito, é a componente tangencial do peso da água.

Se um corpo está em descanso, ou seja, sem movimento, a força de fricção exercida
pela superfície do plano inclinado contra o objeto é maior do que o componente de
deslocamento, atuante sobre o corpo. Se não há nenhuma fricção, então o corpo
pode-se mover sobre a influência da componente tangencial e deste modo acelerar
a taxa de gravidade. Nos rios sempre haverá fricção no contato da água com o
perímetro molhado.

A concepção deste princípio possibilita entender porque o rio adquire energia, seção
por seção, metro por metro, seja transversal ou longitudinal, desde que a
componente tangencial (peso da água) governe o movimento da água e seja maior
do que a fricção.
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A força de fricção é uma força de resistência exercida pela água sob o leito,
depressões, margens e ondulações do canal. Ela também é conhecida como tensão
cisalhante (stress shearing), simbolizado pela letra τ.

A tensão cisalhante (

τ ) por unidade de área no canal fluvial é proporcional ao

quadrado da velocidade da água que se move sobre o mesmo. Se não ocorre
aceleração do fluxo, a componente tangencial (peso da água) que a água exerce
sobre os limites do canal, mais especificamente sobre o perímetro molhado – P –
(vide fig. 26), é igual e/ou oposta à tensão cisalhante exercida pelo canal sob o
movimento da água, de acordo com os estudos experimentais de Leopold et al.
(1953).

A tensão cisalhante é expressa por:
(12)

onde,

τ é a tensão cisalhante;
v é a velocidade do fluxo;
h é a profundidade do canal e
K é um coeficiente que em fluidos viscosos será a viscosidade molecular do fluxo e
em fluxos turbulentos será o coeficiente de turbulência.
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Uma maneira de definir e calcular as influências exercidas pelo cisalhamento na
velocidade do fluxo é através do coeficiente de rugosidade de Manning (n) que é
expresso pela fórmula:
(13)

Onde,
n é o coeficiente de rugosidade de Manning;
v é velocidade do fluxo;
R é o raio hidráulico e Sf é a perda de carga devido ao atrito com o leito por unidade
de comprimento.

Em canais naturais o coeficiente de Manning tem valores menores para leitos que
são predominantemente aluvionares, compostos por sedimentos argilosos, siltosos e
de areias finas ao passo que nos leitos que estão próximos das cabeceiras e trechos
de maior declividade, este valor é progressivamente aumentado, devido à presença
de seixos e cascalhos.

Neste contexto, pode-se depreender que nos rios de planície o coeficiente de
Manning é afetado pelo balanço entre erosão e transporte de sedimentos, pois a
dissipação da energia disponível para o transporte da carga, é controlada pela
presença de vórtices, que tem suas características determinadas por este
coeficiente. O trabalho produzido pela energia turbulenta para manter partículas em
suspensão, pode provocar uma diminuição do grau de turbulência, amortecendo a
resistência ao escoamento. Em outras palavras, a energia necessária para manter
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os processos de transporte da carga, provém da intensidade da turbulência e não
essencialmente da energia provinda do escoamento.

Estudos experimentais demonstram que no leito do canal a velocidade do fluxo é,
praticamente, próxima de zero, e aumentando à medida que se afasta da sua zona
de influência. Deste modo, pode ser perceber que a velocidade do fluxo é diferencial
conforme a posição na seção transversal. Essa diferenciação da velocidade é
fortemente influenciada pela forma do canal, que, em contrapartida, é a resultante
morfológica da maneira como se comporta o fluxo dentro da calha.

O aumento da velocidade da água, dv/dh, na medida em que se afasta da superfície
do leito, é condicionada pelo modo na qual ocorre a interação entre fluxos de
movimento lento, próximo ao leito, e fluxos de movimento rápido que ocorrem logo
acima deste. Isso origina camadas de diferentes velocidades se deslocando na
calha. A fig. (30) apresenta uma seção longitudinal com distribuição da velocidade,
tipos de fluxos e a natureza dos detritos e processos de transporte correspondentes.

Figura (30). Seção longitudinal de um rio com perfil de distribuição da velocidade do
fluxo e do material detrítico. Elaboração: Roberto Vervloet
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Nota-se por esta figura, que há uma desconformidade dos tipos de transporte da
carga detrítica em função do tipo e disparidade na velocidade de escoamento, que
sofre uma diferenciação à medida que se afasta do leito. Próximo ao leito os detritos
sedimentares vão ser transportados por rolamento. Distante dele, na zona de
saltação, a carga de fundo é transportada por saltação e, acima desta, por
suspensão. A carga de fundo, também chamada de carga do leito, somente é
transportada por rolamento e/ou saltação, e, é composta de areias, grânulos e
cascalhos. A carga suspensa, que somente é depositada quando a água cessa o
movimento, é constituída por argila e silte e outros detritos de igual tamanho.

A tensão cisalhante (τ), sendo proporcional a velocidade, varia, linearmente com a
profundidade. Em fluxos laminares a mistura molecular somente é realizada por
forças relacionadas a natureza da viscosidade. Já em fluxos turbulentos a mistura
molecular é realizada pelos vórtices que se formam nos limites entre camadas de
diferentes velocidades e pela tensão cisalhante (τ), que é proporcional ao quadrado
da velocidade do fluxo, segundo estudos realizados por Leopold et al (1953) e
Leopold et al (1964). Praticamente quase todos os rios, em condições naturais, irão
apresentar, predominantemente, escoamento de fluxos turbulentos.

A velocidade das águas de um rio vai depender do comportamento da linha de
energia (gradiente de energia), da vazão ou débito fluvial, da forma do canal, do
coeficiente de rugosidade (dado pelo valor do coeficiente de Manning) e da
viscosidade da água.
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Em seções transversais também é possível visualizar diferenciação na velocidade
dos fluxos, como na fig. (31).

Figura (31). Seção transversal com perfil de distribuição diferencial da velocidade dos fluxos
em canais simétricos e assimétricos. Adaptado e modificado de Suguio e Bigarella (1990).

Por esta figura é possível observar que a área de maior velocidade, situa-se logo
abaixo da superfície das águas, enquanto que as de menor velocidade localizam-se
junto ao fundo e próximo às paredes laterais do canal. Uma zona de velocidade
moderada margeia áreas de maior turbulência, e cada zona de máxima velocidade é
acompanhada por duas zonas de máxima turbulência. Esse esquema muda
conforme a forma do canal e tamanho dos grãos que compõem o fundo e paredes
laterais deste, mas serve como uma interpretação, com vistas a se ter uma noção
geral de comportamento dos fluxos na seção transversal.

Quando aumenta o grau de rugosidade do fundo (Ks) e muda-se o valor de (n)
(coeficiente de Manning) a turbulência cresce, e, consequentemente, os fluxos são
capazes de movimentar muito mais material, ficando a natureza do material de fundo
dependente das intensificações desta turbulência. A quantidade de sedimentos
movimentados no leito, diminui com a redução do grau de turbulência, pois, deste
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modo, os fluxos não são capazes de movimentar as partículas que formam os
detritos da carga de fundo, como aventamos anteriormente.

Essa configuração de processos permite entender porque em setores de leito
rochoso, o material não se deposita, pois o aumento da inclinação da linha de
energia e, consequentemente, da velocidade e turbulência das águas, ocasiona
movimentação do material detrítico, por turbulência dos fluxos, vindo este, somente
a ser depositado, onde a velocidade e turbulência permitem, em trechos mais
calmos dos canais, e a linha de energia volta a ser paralela ao gradiente hidráulico.
Esse mecanismo impede que os rios realizem o trabalho de entalhe do leito, por
meio do arraste e rolamento da carga de fundo, que é a grande responsável pelos
processos de erosão por corrasão do canal, pois, em leitos rochosos, somente o
atrito da carga detrítica de fundo com a superfície do canal irá originar destruição
desta por efeito de corrasão.

Neste contexto, é possível conjecturar, que há situações, em que os rios criam
mecanismos processuais que impedem os processos de entalhamento da superfície
do canal, vindo a funcionar como obstáculos aos processos erosivos, como o de
transportar rapidamente, a carga de fundo com acréscimo dos níveis de turbulência.
Pode se dizer que nos trechos em que há este mecanismo processual atuando, os
rios encontram-se em equilíbrio hidromorfológico dinâmico. Mas isto se dá somente
em trechos com condições especificas.

A capacidade de um rio erodir a superfície do canal, depende muito mais das
partículas por ele transportadas como carga de fundo, do que necessariamente do
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volume de vazão fluvial, e a ação corrasiva tende com o tempo, a ir eliminando os
efeitos advindos da rugosidade do fundo. Quando ocorre crescente suavização do
canal por efeito de polimento, consequentemente, há diminuição da turbulência e a
carga de fundo volta a ser transportada por arrastamento e rolamento, gerando atrito
com a superfície rochosa do canal. Novos níveis de turbulência são incrementados
com o aumento da nova rugosidade gerada, e o processo de transporte por saltação
e supensão volta a predominar. Deste modo, o rio irá sempre procurar, por dinâmica
de processos hidráulicos, estabelecer uma condição de equilíbrio em que a carga
transportada no canal, não provoque atrito gerando rugosidade e intensificando a
turbulência. Há uma situação de retro-alimentação onde os fluxos, por processos de
seleção, procuram transportar material que não provoque atrito e rugosidade no
fundo, permitindo a manutenção de equilíbrio no local. Essa condição temporária de
equilíbrio local é quebrada em eventos de cheia, pois há forte incremento de carga
sólida e líquida, fazendo com que haja novos níveis de turbulência e transporte por
arrastamento no leito, iniciando novos estágios de erosão por corrasão mecânica. É
assim que o rio erode aos poucos seu leito rochoso.

Essa condição de processos, ocorrem em situações determinadas por variáveis
processuais que agem no ambiente do canal, mas se houver uma ocasião em que
externamente a esse ambiente, houver incremento ou mudança brusca das
variáveis, o equilíbrio é rompido e a dinâmica do canal é determinada por fatores
externos ao seu ambiente. Por exemplo, se nas vertentes dos vales laterais houver
maior produção de material detritico, acima da capacidade de transporte pelo canal,
este pode não ser capaz de transportar toda a quantidade descarregada, por
suspensão e saltação, vindo a ocorrer erosão por corrasão na calha, devido ao
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arrastamento no fundo, e sedimentação em trechos localizados. Assim, o canal pode
erodir ou sedimentar o fundo do leito até que encontre um equilíbrio setorizado.

Se não houver inclinação do gradiente hidráulico, e, automaticamente, aumento da
velocidade, ou seja, se esta continuar em proporções iguais, mas ocorrer acréscimo
dos níveis de turbulência, o material será transportado por suspensão, e não
ocorrerá atrito na superfície rochosa do leito.

Quando os rios conseguem estabelecer essa dinâmica de escoamento, eles
dificilmente aprofundam os níveis de base locais, controlando a evolução das formas
de relevo por rebaixamento gradual, em via de processos exógenos de desnudação.
Quando tal situação não é atingida, eles não são capazes de estabelecer as
condições de equilíbrio nos trechos e há evolução das formas por muitos processos
diferenciais de desenvolvimento. Há de certa maneira, uma série quase incalculável
de situações, em que os processos de desnudação do relevo irão ser controlados
pelos canais, e estes serão influenciados pelos processos que ocorrem nos relevos
posicionados a montante dos mesmos.

Em canais de morfologia dessimétrica como em rios meandrantes, a configuração
dos fluxos sofre ligeira modificação, pois o eixo de máxima velocidade se desloca
para mais próximo da margem mais inclinada, que é considerada como margem
côncava. O mesmo ocorre com a zona de máxima turbulência. Por conseguinte, a
turbulência e a velocidade decrescem em direção ao banco convexo de menor
profundidade e menor inclinação.
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Rios meandrantes e de relativa sinuosidade vão ter um perfil transversal muito
característico desta condição, onde se deposita material na margem convexa e há
erosão na margem côncava, isso é totalmente consensual na literatura.

Esta configuração dessimétrica é produto da relação que há entre aumento da carga
de suspensão e diminuição da carga de fundo. Quando há aumento da carga em
suspensão e diminuição da carga de fundo, o fluxo passa a gastar menos energia
com transporte por saltação e rolamento, e, automaticamente, ocorre um excedente
de energia que precisa ser gasto, de acordo com os estudos de Schumm (1972).
Como não há grandes quantidades de carga de fundo no material sólido que é
transportado, a energia não pode ser gasta com o movimento deste material no
fundo do canal, e o rio não entalha verticalmente. Então a energia é gasta na erosão
das margens do canal, que passa a ter seu grau de sinuosidade, controlado pela
energia excedente que é liberada pela relação entre carga de fundo, e carga de
suspensão, Schumm (op. cit.). Há valores limiares na relação transporte de carga de
fundo e em suspensão, que faz com que esta energia seja gasta na erosão das
margens do canal, segundo Schumm (op.cit.). Aqui, vale ressaltar que os rios
meandrantes não ocorrem na natureza devido a falta de capacidade e competência
em transportar sua carga sólida, ou seja, é totalmente errado, considerar que os rios
meandram porque não conseguem transportar sua carga sólida. Na verdade, eles
assim o fazem porque precisam gastar sua energia excedente. A capacidade dos
rios meandrar é um artifício que a natureza desenvolveu, para fazer com que seja
gasta parte da energia excedente, liberada pela relação carga do leito e carga em
suspensão.
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Assim, podemos perceber que há o predomínio da erosão lateral, sobre a erosão
vertical dos canais, atuantes na superfície, ou seja, o rio permanecerá
estabelecendo as condições para retirada de material, nas margens do vale, em
detrimento da erosão no fundo do canal. Quanto maior a permanência deste
mecanismo, maior pode ser a abertura dos vales em que o canal meandrante atua.
Portanto, do ponto de vista de uma morfocronologia relativa o padrão de abertura
dos vales, permite ter uma noção de tempo aproximado da atuação dos processos
meandrantes sobre os mesmos. Desde que estes estejam bem estabelecidos e seja
levado em consideração, o fato de que os diversos tipos de canais meandrantes,
evoluem diferencialmente conforme a velocidade dos processos.

Esta condição é muito comum em setores de planície de inundação, antes e após
rupturas no perfil longitudinal dos canais. Vale lembrar que nesta ocasião a linha de
energia vai ser paralela ao gradiente hidráulico do canal.

A turbulência das águas e a velocidade estão intrinsecamente relacionadas ao
trabalho que o rio executa, isto é, erosão, transporte e deposição de sedimentos, e
este trabalho pode ser entendido tanto na sua forma potencial como cinética.

O movimento das águas sobre o canal transforma energia na forma potencial em
energia na forma cinética, excluídas as forcas de resistência operantes no canal (τ).
Em trechos de fluxo lento como em planícies de inundação, a energia potencial é
utilizada na conservação do movimento do fluxo, sendo quase totalmente consumida
para vencer as forças de resistência ao fluxo. E esta energia somente irá aumentar
quando a tensão cisalhante e o perímetro molhado diminuírem, por efeito de
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suavização do canal. Nesta condição o gradiente hidráulico e a linha de energia
também serão paralelos e o transporte da carga em suspensão será dependente
dos níveis de turbulência e vórtices gerados.
Em setores encachoeirados haverá discrepância entre o gradiente hidráulico, que
será mais inclinado, e a linha de energia, indicando uma maior conversão da energia
potencial em cinética.

As relações entre energia potencial e cinética são expressadas da seguinte maneira:
(14)

onde,
Ep é a energia potencial;
P é o peso da água;
h é a diferença de cota entre dois pontos no leito;
Ec é a energia cinética;
m é a massa da água;
V é a velocidade da água e
Et é a energia total.

Quando há aumento da inclinação do gradiente hidráulico, isto é, quando a
velocidade da água cresce, os fluxos conseguem superar a resistência advinda da
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tensão cisalhante no leito, e o excesso de energia torna os fluxos capazes de vencer
a fricção externa das paredes do canal, bem como de transportar todo o material
sólido que lhe é fornecido.

O choque das partículas entre si, e, principalmente com a superfície do leito, exerce
ação corrasiva sobre o mesmo, como já dissemos anteriormente. Portanto, a erosão
do leito por processos de corrasão será maior quanto melhor for o contato do
material sólido com a superfície do canal no fundo do leito. Se a energia disponível
para o transporte da carga sólida for suficiente, o leito do rio permanecerá em
condições estáveis, pois a carga será transportada, em sua grande maioria, em
suspensão e não haverá modificações no canal.

É o balanço entre a capacidade de transporte de carga em suspensão e em arraste
que manterá ou alterará o leito do rio. Uma corrente fluvial, portanto, é considerada
em equilíbrio quando nela não se verifica nem erosão e nem deposição de material
sólido em qualquer ponto do seu curso, vindo a ser transportado para além ponto de
deposição, todo o material que desce das vertentes e tributários laterais, conforme
Vieira da Silva et al (2007). Hidraulicamente diz-se que o rio encontra-se em
equilíbrio hidromorfológico.

A natureza do escoamento fluvial em canais abertos pode ser melhor entendido do
ponto de vista numérico, através do número de Froude e do número de Reynolds.
Eles são adimensionais e refletem, portanto, uma condição dinâmica do
escoamento.
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O número de Froude trata da relação entre as forças de inércia e a força de
gravidade que atuam no escoamento. Seu valor representa a descrição das
condições de fluxo, possibilitando classificá-los com base no regime de escoamento.
É calculado pela expressão:
(15)

onde,
Fr é o número de Froude;
V é a velocidade média;
g é a aceleração da gravidade e h é a profundidade.

Quando o número de Froude é igual a 1 (Fr = 1), o escoamento apresenta certas
características peculiares, como a ocorrência de instabilidade na superfície livre,
elevada turbulência e torna-se praticamente não sustentável por longas distâncias.
Neste caso o regime de escoamento é definido como regime crítico.

Se o número de Froude é menor do que 1 (Fr <1) a força de gravidade é
preponderante, as declividade e velocidades são moderadas e o fluxo é tranqüilo.
Diz-se que o regime de escoamento é definido como regime subcrítico ou regime
fluvial. É o regime que ocorre predominantemente nos trechos de planície,
reservatórios e estuários.

Para valores do número de Froude maior do que 1 (Fr >1) o escoamento apresentase com velocidade elevada e os efeitos das forças de inércia são preponderantes,
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sendo este tipo de escoamento definido como regime supercrítico ou torrencial. É o
caso típico de corredeiras, rápidos, knickpoints e setores de cabeceiras de rios.
Nessa condição o fluxo tem grande poder de entalhe, desde que haja carga de
fundo e condições para o seu transporte por arraste.

O número de Reynolds define a relação entre as forças de inércia e as forças de
viscosidade que estão presentes no escoamento. Seu valor numérico representa o
tipo de fluxo atuante no escoamento, incluindo os efeitos das características do
mesmo, velocidade e profundidade do canal e densidade e viscosidade da água. Ele
também á adimensional.

Segundo Vieira da Silva et al (2005), se em um rio tomarmos a dimensão linear de
referência L e a velocidade média Vv da água, ele pode ser calculado da seguinte
forma:
(16)

onde,
Re é o número de Reynolds;
ρ é a massa especifica da água;
Vv é a velocidade média e μ é a viscosidade dinâmica da água.

Se neste mesmo rio for tomada a profundidade ( h ) como dimensão linear de
referência, ele pode ser calculado por:
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(17)

onde,
h é a profundidade média e ν é a viscosidade cinemática da água.

A importância do número de Reynolds reside no fato de que ele ilustra a
significância que a viscosidade dinâmica da água tem para o escoamento. Quanto
maior o efeito da viscosidade, maior será a resistência interna do fluido e sua
aderência ao leito, e menor a inércia resultante do escoamento. Este efeito
representa a resistência devido à coesão e à inércia das moléculas.

A classificação do regime de escoamento em canais, baseado no número de
Reynolds é a seguinte:

Regime laminar – É o tipo de fluxo que prevalece para números de Reynolds
menores do que 500 ( Re < 500). Nesta ocasião os efeitos viscosos apresentam-se
com mesma ordem de grandeza dos efeitos de inércia. A trajetória dos fluxos é
muito bem definida, e o padrão de escoamento é representado por linha de corrente,
as quais, definem lâminas superpostas de fluido, deslocando-se umas sobre as
outras.

Regime turbulento – O fluxo turbulento irá predominar quando o número de
Reynolds for maior do que 2500 (Re > 2500), onde os efeitos da inércia ultrapassam
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em muito a ordem de grandeza dos efeitos viscosos. Formam-se vórtices nos limites
das camadas de velocidades diferentes, que ao mesmo tempo atuam no sentido de
manter partículas em suspensão e gastar energia. Os valores pontuais de
velocidades, pressões e tensões tangenciais no leito variam muito, sendo este fluxo
influenciado pela elevada rugosidade e irregularidades das formas do canal, em
trechos encachoeirados. Os turbilhões são intensos. O regime turbulento ainda pode
ser classificado em corrente e encachoeirado, segundo Christofoletti (1981). A
velocidade e profundidade de escoamento são os fatores principais, que determinam
o estado do regime desse fluxo turbulento.

Regime de transição – Não existe uma passagem muito bem definida do
escoamento laminar para o turbulento. Fato que origina uma zona de transição em
que há tanto a ocorrência do escoamento turbulento quanto do laminar, sendo
caracterizado também como uma zona de mistura. Os números de Reynolds neste
caso ficaram entre 500 e 2500 (500 ≤ Re ≤ 2500).

Uma maneira de se projetar empiricamente em trabalhos de campo, os valores
aproximados dos números de Froude e Reynolds, sobre os fluxos observados nos
canais é através do gráfico da figura (32), elaborado e modificado de Sundborg
(1956).

Por este gráfico, avalia-se que quando o número de Froude é menor do que 1, e
com número de Reynolds acima de 2500, o regime é denominado como turbulento
subcrítico, se o valor de Froude for maior do que 1, mas continuar com Reynolds
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maior do que 2500 deverá ser classificado como turbulento supercrítico. Valores de
Froude abaixo de 1 e Reynolds abaixo de 500 é denominado laminar subcrítico.

É possível por meio deste gráfico ter noção da natureza dos tipos de fluxo em
escoamentos observados nos rios em trabalhos de campo, inferindo-se a
profundidade e a velocidade em observações pontuais e localizadas.

Figura (32). Gráfico com as características dos regimes de fluxo em canais abertos com
base nos números de Froude e Reynolds. Adaptado e modificado de Sundborg (1956).

Por que precisamos apresentar todos esses conceitos e interações entre variáveis
hidráulicas e sedimentológicas em processos de escoamento que ocorrem nos rios?
Porque a habilidade da água de fluir em canais sobre a superfície terrestre, erodindo
e sulcando canais, transportando e depositando detritos e, deste modo,
reafeiçoando ou equilibrando dinamicamente a paisagem, depende destas forças e
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das interações processuais que ocorrem entre elas – a força gravitacional que
desloca a massa d’água, e a força de resistência que é oferecida contra ela.

Os efeitos da litologia e topografia sob a habilidade da água de fluir, sulcando canais
e transportando sedimentos são exercidos, principalmente, através das relações
entre a força de gravidade e a força de resistência. Por estas razões, o
conhecimento de algumas das relações hidráulicas e processuais, operantes em
canais, vem a ser profundamente importante para a geomorfologia fluvial, ainda que
apenas através de observações de trabalhos de campo.
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3.3 – Padrões de canais e processos correspondentes.

Em 1981 Stanley Schumm apresentou o que consideramos como a mais completa
classificação de padrões de canais existentes na literatura geomorfológica fluvial.
Através da visualização sistemática daquilo que era encontrado na natureza, dos
ensaios e estudos experimentais de laboratório, sua proposta de classificação
tipológica foi profundamente fundamentada na realidade empírica, sendo de fácil
projeção em observações que podem ser realizadas, a partir de trabalhos de campo,
apresentados em seu artigo de 1972.

Até então, as classificações de padrões de canais se confundiam na utilização de
variados critérios para determinação dos padrões. Ora se baseavam em aspectos
morfológicos, como apresenta Leopold et al (1957) ora em parâmetros puramente
geométricos, segundo os estudos de Leopold et al (1964), e em muitos casos, não
correspondiam ao que era observado na realidade do que era verificado no campo,
como adverte o trabalho de Chitale (1970). Eram, portanto, incompletas,

Fazendo uso de critérios processuais, ou seja, fundamentado por dados
sedimentológicos de transporte de carga sólida, e por fatores também morfológicos,
com base nas características das formas dos canais, e tipos de carga transportada,
a classificação de Schumm (op. cit.) apresenta todos os tipos de rios, que podem ser
encontrados na natureza, demonstrando uma variação transicional entre padrões,
que podem ser encontrados em vários segmentos de um rio, ao longo de seu trajeto
longitudinal.
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Segundo Schumm (op. cit.), cinco tipos básicos de padrões de canal são
encontrados na natureza, baseando-se na carga do leito, representados na fig. (33),
a saber:

Figura (33). Tipos de padrões de canal, baseando-se na carga sedimentar, com variáveis associadas e
estabilidade relativa. Adaptado de Schumm (1981).

Canais retos (padrão 1) com migração de ondas de areia, com predomínio de carga
suspensa, e/ou migração de barras alternadas com talvegue sinuoso (padrão 2),
apresentando hegemonia de carga mista; dois tipos de canais meandrantes, um
altamente sinuoso e de largura uniforme (padrão 3a), com carga suspensa e mista
respectivamente, e outro que pode ser mais largo nos trechos de curvatura (padrão

226

3b), o tipo que esta na transição entre o padrão meandrante e o entrelaçado (padrão
4) e o típico padrão entrelaçado (padrão 5).

Esta figura pode sugerir que do padrão reto até o entrelaçado há uma mudança
contínua que ocorre de modo gradual. Todavia, trabalhos experimentais e de campo
levaram Schumm a descobrir que essa mudança de padrão reto para meandrante,
por exemplo, não ocorre de maneira contínua, mas há modificações abruptas nos
processos de hidráulica dos canais, tendo como conseqüência a passagem também
abrupta de um padrão ao outro.

A descoberta deste fato levou Schumm a desenvolver três conceitos: o conceito de
limiar

geomórfico

(thresholds),

como

já

dissemos

anteriormente,

o

de

comportamento episódico (Episodic behavior) e resposta complexa (complex
responses).

O limiar geomórfico (thresholds) é o conceito que trata da resistência de certos fatos
da natureza geomórfica dos terrenos, com relação à pressão exercida, por agentes
que podem ser internos ou externos aos eventos e fenômenos responsáveis por
suas características morfológicas. Em outras palavras, ele diz respeito ao tanto que
uma determinada forma de relevo continental pode permanecer sem modificação,
frente às forças e pressões dos processos que estão atuando no sentido de
modificá-las. E essas forças podem ser de origem interna, como mudanças nas
características da cobertura pedológica que sustenta uma determinada geometria de
vertente, ou serem externas como oscilações climáticas que modifica processos
superficiais de escoamento, ou até mesmo a permanência de parâmetros hidráulicos
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e morfológicos nos canais, em face da mudança nas taxas sedimentares, vazão,
pluviometria, clima, atividades humanas, etc. Ambos podem atuar no sentido de
forçar os limites de resistência dos parâmetros que respondem pela geometria das
formas de relevo, sem que essas se modifiquem, desde que os limiares não sejam
ultrapassados.

O comportamento episódico (Episodic behavior) é o conjunto de processos que
resultam em novas formas de relevo oriundas, do rompimento dos limiares
geomórficos até que um novo equilíbrio na dinâmica dos processos seja alcançado.
O melhor exemplo seriam as áreas de relevo íngreme, em que as altas taxas de
transporte de sedimentos nos canais com incisão fluvial, levam a produção
automática de grandes quantidades de detritos, que em contrapartida, altera a
capacidade de transporte dos mesmos, respondendo por períodos de agradação e
desnudação dos vales por incisão. Nesta ocasião, teremos relevos oriundos da
incisão dos canais, portanto, desnudacionais e de agradação, por processo de
deposição da carga que não é transportada. Os leques aluviais também são bons
exemplos de áreas de comportamento episódico, segundo Schumm (op. cit.), pois
nos períodos torrenciais das áreas semi-áridas, há grande produção de sedimentos
que se espraiam formando os leques, e, após, um momento de incisão de suas
cabeceiras pelos canais superiores. Este momento rápido de produção e
espraiamento dos sedimentos formando um determinado tipo de relevo é também
um exemplo de comportamento episódico.

Por conseguinte, a resposta complexa (complex responses) seriam os processos
originados por forças de menor magnitude, como a resposta de um canal ou rede de
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drenagem

as mudanças de menor magnitude.

O melhor exemplo é o

rejuvenescimento de um canal por efeito de incisão fluvial, provocando nova
deposição. Este ciclo é seguido por outro ciclo de erosão e deposição de menor
magnitude, até ao ponto em que o canal procurará uma nova condição de equilíbrio,
em que ele somente transportará a carga que lhe é fornecida pelas vertentes, ou
seja, o valor da taxa de sedimentos que entra é o mesmo da taxa que é
transportada. São processos difíceis de se medir e quantificar. Daí serem
considerados por Schumm de complexos.

Estes conceitos estão profundamente inter-relacionados e baseados na observação
empírica de fenômenos da natureza geomórfica, aliados às pesquisas experimentais
e observações sistemáticas de campo.

Aplicando estes conceitos em trabalhos experimentais e de campo, e inserindo os
critérios de carga mista e carga suspensa, os cinco padrões básicos da fig. (33) vão
gerar outros 14 tipos de padrões de canais. Estes podem existir na natureza,
atualmente, ou ao longo do tempo geológico, e estão apresentados na fig. (34).

O padrão 1 é do tipo reto, essencialmente de larguras uniformes e migração de
ondas arenosas no leito. São raros atualmente, mas podem ter sido mais freqüentes
no passado geológico. O padrão 2 é um canal de barras alternadas com migração
das margens ou das próprias barras, e talvegue de alta sinuosidade. O padrão 3 é
um canal meandrante de baixa sinuosidade, com largas barras arenosas alternadas,
que podem desenvolver rápidos e pequenos desníveis, reconhecidos também como
ressalto hidráulico.
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Figura (34). Os padrões de canais gerados a partir dos cinco tipos básicos da figura (30).
A – padrões de carga suspensa. B – carga mista e C – carga suspensa. Adaptado de
Schumm (1981).

O padrão 4 transicional, é um canal entrelaçado de talvegue meandrante, e o padrão
5 é um típico canal de barras entrelaçadas. Estes são os rios em que há
predominância da carga do leito (padrão 1-5).

Os tipos que vão de 6 – 10 são de carga mista, apresentando uma geometria de
leitos estreitos e profundos, e grandes barras que são mais estáveis. O padrão 6 tem
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um alto nível de estabilidade das barras que permite manter canais retos e
profundos. Quando estas barras se alternam no leito, devido a estabilidade dos
sedimentos mais finos, inicia-se a formação de canais mais sinuosos como o padrão
7. O padrão 8 é um típico canal meandrante, sendo largo nas curvas e de trechos
retos entre elas, e sujeito a processos de corte de meandros e afinamento de
pedúnculos. O padrão 9 mantém a sinuosidade de um canal meandrante, mas,
devido a grande quantidade de transporte de sedimentos, as barras areno-argilosas
alternadas que se formam, gera uma aparência de canal sinuoso do tipo
entrelaçado. O padrão 10 é também um canal entrelaçado, porém, mais estável do
que o padrão 5 (carga do leito) e de talvegue com menor sinuosidade. Ele pode ser
transicional entre o padrão 5 e o 8.

Os canais que vão de 11 – 14 são os que têm o predomínio de carga suspensa no
leito. São estreitos e profundos. O padrão 11 é um rio de canal reto, profundo e de
larguras estreitas. Quando há o pequeno aumento da carga do leito, este tipo de
canal vai ter o incremento de altas taxas de sinuosidade, implicando na formação
dos padrões 12 e 13, que se diferenciam devido à elevação da sinuosidade. O
padrão 14 é o tipo anastomosado de margens escarpadas e múltiplos canais, sem a
formação de barras arenosas devido ao baixo transporte de carga do leito. Ele é um
rio típico de planícies aluviais.

Seguindo a linha de tratamento levantada pelas pesquisas pioneiras de Schumm
(op. cit.), na natureza os canais mais encontrados são os padrões de carga do leito
de número 4 e 5, de carga mista 7 e 8 e os padrões de carga suspensa 11, 12 e 13,
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que na atualidade, são nada mais nada menos, que os padrões representados na
fig. (33).

Cumpre lembrar que os processos que respondem pela manutenção da geometria
hidráulica destes canais, estão relacionados aos valores de limiares geomórficos
(thresholds), correspondentes à declividade do vale (valley slope), energia da
corrente (stream power) e carga sedimentar (sediment load), que operam de
maneira determinante na dinâmica hidráulica dos canais, condicionando os aspectos
morfológicos dos mesmos.

Na natureza, os rios estão a todo o momento, procurando estabelecer condições de
equilíbrio, de forma a fazer com que a geometria de sua calha, tenha a mais perfeita
e correspondente morfologia condizente com os processos hidráulicos e
hidrossedimentológicos

operantes

nela.

Todavia,

eles

possuem

aspectos

morfológicos muito parecidos, no que diz respeito à geometria dos canais, mas
podem

apresentar

processos

hidráulicos

e

hidrossedimentológicos

muito

diferenciados.

Mudanças nas variáveis como as que estão descritas acima, implicam em alterações
das condições limiares, responsáveis pela perfeita correspondência entre a forma do
canal, e os processos inerentes a ela. E estas condições limiares podem ser
representadas numericamente, como faz as pesquisas de Schumm (op. cit.). A fig.
(35) trata dos valores em que há mudança dos padrões de canais, quando se
modifica as variáveis declividade do vale, energia da corrente e carga sedimentar.
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Nota-se por esta figura, que os canais de carga do leito necessitam de valores
maiores de declividade, energia e carga sedimentar para se modificarem, quando
comparados com os canais de carga mista e de carga suspensa. Em contrapartida,
os canais de carga suspensa requerem valores limiares menores, no que diz
respeito a essas mesmas variáveis, para poderem romper suas condições de
equilíbrio dinâmico.

Figura (35). Efeitos relativos da declividade do vale, energia da corrente, e carga sedimentar
sobre os limiares geomórficos que mantém os padrões de canais fluviais. A – canais de carga
do leito, B – canais de carga mista e C – canais de carga suspensa. Os números indicam as
localizações dos padrões de canais da fig. (31). Adaptado de Schumm (1981).

Entretanto, todos os canais, com base nos três tipos de carga sedimentar
transportada (carga do leito, carga mista e carga suspensa), irão apresentar
transformações abruptas no padrão geométrico e, consequentemente, no tipo de
carga sedimentar, inferindo linhas de mudança das condições limiares muito
parecidas, embora com taxas diferentes nos respectivos valores das variáveis.
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3.4 – Os modelos de evolução da rede hidrográfica.

Três grandes modelos de evolução da rede hidrográfica são discutidos na literatura
geomorfológica. O modelo de Glock (1931), o de Horton (1945) e o de Howard
(1971) sendo, ambos, elaborados sobre uma fundamentação puramente empírica e
conceitual. Outros modelos que tratam de relações determinísticas, aleatórias e
topológicas de crescimento da rede de canais, se baseiam em aspectos que estão,
primordialmente relacionados a estes três grandes modelos conceituais aventados.
Portanto, analisaremos estes três modelos conceituais por facilitarem correlações
empíricas com fatos geomórficos que serão apresentados e discutidos no final deste
trabalho.

O modelo de evolução da malha hidrográfica sugerido por Glock (op. cit.) apresenta
o crescimento da rede, através da subdivisão rápida da área drenada por canais,
com a adição de tributários que vão preenchendo todos os espaços que são
disponíveis para serem drenados.

Ele se realiza pela seqüência de 4 estágios, possíveis de ser visualizados na fig.
(36), a saber:
a – O primeiro estágio é conhecido como Iniciação sendo caracterizado pela
ausência de canais por uma grande porcentagem da superfície, extensão indefinida
de alguns rios e sem muita bifurcação destes canais com o rio principal. Seria uma
proto-rede inicial;

b – O segundo estágio é denominado de extensão que se concretiza quando há o
crescimento da rede de drenagem formando-se um pequeno sistema de drenagem.
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Este estágio pode ser subdividido em dois, que são denominados de elongação e
elaboração. Na elongação predomina a evolução dos canais por crescimento
remontante (headward), ao passo que, na fase de elaboração, os processos de
adição de tributários laterais torna-se mais hegemônico.

Figura (36). Modelo de evolução da rede hidrográfica através dos estágios de iniciação (1),
passando por extensão (2 e 3) indo até extensão máxima (4) e por redução da densidade de
drenagem (5 e 6). Adaptado de Glock (1931).

c – O terceiro estágio é conhecido como de extensão máxima da rede hidrográfica,
onde haveria completa elaboração e máximo crescimento da rede de canais,
representado na fig. (36) pela seqüência que vai de 2 parando em 4;
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d – O último estágio se concretiza com os processos de redução da rede sendo
denominado de integração, podendo ser subdividido também, em dois estágios em
que há a predominância de dois processos a absorção e a abstração. A abstração
se caracteriza pela perda de tributários secundários de menor ordem de hierarquia
devido a migração lateral do canal principal, e a absorção seria a perda de
tributários, por redução do relevo interno da bacia, que é responsável pela
manutenção da perenidade da drenagem dos canais.

No modelo de Glock, a rede hidrográfica, na fase final de sua evolução, teria o
incremento da perda de densidade de drenagem e diminuição do comprimento total
dos canais, após o reaparecimento de sua forma “esquelética”, que pode ser similar
a uma proto-hidrografia inicial. Os processos responsáveis por essa configuração
final seriam a absorção e a abstração.

A rede hidrográfica, como um todo, não se encolhe ou se contrai, mas se reduz por
perda de canal devido a absorção e rebaixamento dos espaços interfluviais
responsáveis pela manutenção da área mínima (Cm = coeficiente de manutenção),
necessária para a conservação da perenidade da drenagem. Esses espaços
interfluviais seriam rebaixados por processos de erosão controlados pela própria
natureza e modo de desenvolvimento dos canais que compõem a drenagem. Em
suma, estes são os mecanismos principais que atuam no modelo de explicação da
evolução hidrográfica Glockiano.
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Alguns anos após Glock Horton (op. cit.) apresentou um modelo baseado em suas
pesquisas de morfologia “descritiva quantitativa”. Houve, através delas, a proposição
de algo diferente de Glock, onde o principal mecanismo atuante neste modelo, seria
o crescimento da rede por meio da concentração dos fluxos de superfície, formando
sulcos erosivos e, consequentemente, pequenos canais.

Ele sugeria que após a concentração dos fluxos superficiais, formando sulcos
erosivos (rills) em superfícies planas e/ou inclinadas, haveria o desenvolvimento de
uma série de sulcos paralelos, que com o tempo e através de mecanismos de
ajustes laterais e micro-pirataria, ocasionaria competição entre sulcos erosivos,
originando o aprofundamento dos canais de maior concentração da drenagem
superficial, formando, a partir daí, incisão dos mesmos.

Estes canais incisos necessitariam de uma distância crítica (xc) para se formarem,
que esta relacionada a posição dos divisores de água e a zona de concentração dos
fluxos de superfície, como é possível observar na fig. (37).

O modelo de Horton tem como fundamento dois mecanismos principais: 1 –
desenvolvimento de canais sucessivos nos pontos onde o comprimento dos fluxos
superficiais excede a distância crítica (Xc); 2 – a competição entre sulcos erosivos,
que resulta na sobrevivência dos que se formam no início dos processos, ou dos
que possuem o comprimento de fluxo superficial maior, sendo, portanto, capazes de
absorver os sulcos vizinhos por ajuste lateral.
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Esses dois mecanismos processuais atuantes em conjunto, propiciariam o
desenvolvimento das redes de canais por expansão remontante resultando em um
padrão de drenagem dendrítico.

Figura (37). Desenvolvimento de uma rede hidrográfica de acordo com o modelo de Horton
(1945). A – sobre uma superfície uniforme e inclinada em direção a “o” o comprimento máximo do
fluxo superficial é “ob”. Sulcos erosivos começam a se formar após a água percorrer uma
distância crítica “Xc”. Devido à água esta se deslocando ao longo da distância “bo”, um canal se
forma e esta incisão do canal gera um vale. B – o desenvolvimento desse vale oblitera os canais
paralelos a “og” e uma segunda geração de canais se formam (2). Eles tornam a gerar outros
vales e uma terceira e quarta geração de tributários (3,4), como demonstrado em C e D.
Adaptado de Horton (1945).

Haveria um limite de desenvolvimento da rede de canais que seria condicionada
pela expansão do espaço crítico (Xc). Quando essa atingisse uma condição em que
não houvesse deslocamento remontante, a expansão da rede seria estabilizada. O
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espaço ou distância crítica (Xc) responsável pelos fluxos superficiais se
concentrarem, e com isso permitir, a geração dos canais, também é conhecido como
uma zona em que não há hegemonia de processos erosivos, podendo ser
denominada de zona não-erosiva.

O modelo de Horton não trata essencialmente da evolução da malha hidrográfica
como um todo, mas concentra sua análise na evolução de canais na zona de
expansão que dá origem a uma rede.

O modelo de Howard (1971) é um pouco parecido com o de Horton, pois seu
principal mecanismo se baseia no crescimento remontante da rede de canais, a
partir da borda de áreas planas não dissecadas. A diferença está na ausência de
processos de captura e competição entre canais.

Na proposta de Howard, o avanço remontante dos canais de primeira ordem,
formaria o que Schumm (1987) designou como “onda de dissecação”, podendo ser
imaginado como a erosão dissecante destes canais operantes na zona ativa de
crescimento da rede hidrográfica.

Com o progresso dessa “onda de dissecação” a partir de áreas não dissecadas, a
“cabeça” desses canais, responderiam pelo alongamento dos mesmos, ocasionando
processos de bifurcação que levaria consigo o desenvolvimento e a gênese de uma
completa rede de drenagem.
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A partir da porção mais desenvolvida da rede, Howard (op. cit.) também admitia,
assim como Glock, a perda de alguns canais durante a extensão continuada dos
canais, embora sobre processos diferentes da proposta Glockiana. Admitia também,
a adição e/ou incorporação de pequenos canais desenvolvidos lateralmente à
hidrografia da rede principal de “tronco” inicial.

A principal característica deste modelo é que a rede torna-se quase que totalmente
desenvolvida quando a “onda de dissecação” atravessa um ponto particular da
superfície, parando por ausência de espaço não disponível para dissecação. A rede
de drenagem formada, também seria de um padrão dendrítico inicial.

A proposta de Howard não é muito inovadora em aspectos empíricos, conceituais e
no incremento de uma nova linha de abordagem na problemática de estudos de
evolução das redes hidrográficas. É um modelo muito parecido com o de Horton, se
apresentando às vezes, com ligeiras modificações quanto ao enfoque processual de
avanço dos canais, mas a idéia básica de crescimento remontante do conjunto da
drenagem por canais de primeira ordem permanece forte, se percebendo uma
continuação fiel do enfoque anterior.

Alguns comentários podem ser feitos sobre às características gerais condizentes
com a utilização desses modelos para interpretação dos padrões de evolução de
redes hidrográficas.
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Estudos experimentais e de observação cartográfica, elaborados por Schumm (op.
cit.), chegou à conclusão de que ambos os modelos, são válidos para diferentes
condições iniciais observadas de evolução das redes que se encontram na natureza.

O modelo de Horton, que requer o deslocamento paralelo de canais formando uma
drenagem dendrítica, vai ser predominante em áreas de superfícies planas, desde
que uma série de canais paralelos venha se desenvolver e ser predominantes. Ao
passo que o modelo Glockiano, requer a existência prévia de uma superfície inicial
que tende a atuar no sentido de forçar a concentração dos fluxos, junto com o
modelo de crescimento da drenagem, por cabeceiras em processo de erosão
remontante de Howard.

De certo modo, existe uma grande dificuldade em testar modelos na natureza,
porque tal fato requer o acompanhamento da evolução direta de crescimento da
drenagem, através de monitoramento. E isto não pode ser feito por questões de
escala do tempo geológico.

Os estudos experimentais de Schumm (op. cit.), descobriu variações da densidade
de drenagem na evolução da rede, ao longo de diferentes estágios de tempo dos
experimentos realizados. Houve um período de crescimento e expansão da rede,
onde a densidade e freqüência dos canais aumentaram bem como o comprimento
dos mesmos, seguido por redução desses parâmetros, após o tempo de expansão.
Este fato levou Schumm a dividir a bacia experimental em duas áreas, uma central e
outra periférica. Enquanto a área periférica, configurava crescimento da rede com
aumento da densidade e freqüência de rios, a parte central apresentava diminuição
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desses parâmetros, por processos de redução da malha hidrográfica. É uma
importante característica que de certo modo, se coaduna com o modelo Glockiano
de expansão e redução da rede de drenagem.

No entanto, nesses mesmos trabalhos experimentais, Schumm (op. cit.) postula que
não foi encontrado certas características do modelo Glockiano, como o estágio de
máxima extensão da rede que sua proposta aventava. Em contrapartida, os
experimentos demonstraram uma forte relação entre o padrão inicial de linhas de
concentração de fluxos e a projeção final da rede de canais incisos. Fato que
corrobora uma das características encontradas na proposta de evolução Hortoniana,
embora somente esta propriedade fosse obtido por comparação e analogia. Vê-se
que há uma forte complexidade inerente aos padrões de evolução hidrográfica.

Há que se trabalhar, quando estamos envolvidos neste tema, com a hipótese de que
os diferentes modos de crescimento e/ou instalação de uma rede de drenagem na
superfície terrestre, que devem existir na natureza, pode resultar em diferentes
gerações de formação de canais em uma mesma rede de drenagem, bem como
diferentes padrões de drenagem.

Neste contexto, devemos de antemão – ainda que não seja uma idéia conclusiva
deste trabalho – perceber que na natureza, não é viável projetar um modelo préconcebido de modo a se encontrar peças que podem ser encaixadas, como na
feitura de um simples quebra cabeças.
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Portanto, dificilmente haverá a predominância de um modelo sobre o outro ao se
estudar a evolução de uma rede hidrográfica. Suas características podem ser
encontradas ou não. Fato que estimula a concepção de que a escolha de um
modelo, dependerá do encaixamento das propriedades naturais encontradas, na
comparação com as proposições conceituais dos modelos teóricos vigentes na
literatura. Imbuídos dessa concepção, que passamos à etapa de análise dos
compartimentos hidromorfológicos, dos grupos de formas de relevo e de seus
parâmetros hidrográficos compilados.

