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Resumo – O presente estudo baseia-se nos conceitos clássicos de geomorfologia e a 

recente abordagem desses conceitos sob o ponto de vista fractal. Várias pesquisas 

visando relacionar as características geométricas das redes de drenagem, como as razões 

de Horton, à dimensão fractal têm sido apresentadas na literatura. Este trabalho teve 

como principal objetivo apresentar a análise das características fractais de redes de 

drenagem de bacias hidrográficas brasileiras, pelos diferentes processos conhecidos. 

Utilizaram-se, em um primeiro momento, métodos gráficos (Método de Richardson, Box-

Counting e Probabilidade da Excedência do Comprimento de Canais), no contexto de 

identificação das características fractais de três redes de drenagem de bacias hidrográficas 

do Estado de São Paulo. A natureza fractal dessas redes foi confirmada e uma primeira 

estimativa da dimensão fractal realizada. As bacias escolhidas possuem características 

heterogêneas, em termos de topografia e litologia. Os resultados sobre dimensão fractal e 

características geomorfológicas quantitativas obtidos da análise das bacias estudadas são 

comparados com dados similares reportados na literatura. 

 

Abstract – This study deals with the concepts of classical quantitative geomorphology 

and their recent treatment form the point of view of fractals. A number of studies relating 

the geometrical characteristics of the natural drainage networks and their fractal 

dimension have been presented in literature. This paper is aimed mainly at introducing 

fractal analysis to the study of Brazilian river networks by different methods. In this first 

attempt, graphical methods (Richardson method, Box-Counting and Exceedence 

Probability of Channel Lengths) are applied for the identification of the fractal 

characteristics of drainage networks of three basins in the State of São Paulo. These have 

heterogeneous characteristics in terms of their topography and lithology. Their fractal 

nature was confirmed and a first approximation of their quantitative geomorfological 

characteristics obtained from the analysis of the networks are compared with similar data 

reported in literature. 
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INTRODUÇÃO 

 

Geometria fractal – origem 

Benoit Mandelbrot foi um dos pioneiros a realizar trabalhos e publicar sobre a 

teoria dos fractais. Ele criou o termo “fractal” e através de um exemplo simples 

apresentou a noção de fractais, colocando um questionamento: qual o comprimento da 

costa da Grã-Bretanha? Tal questão pareceu simples, porém expunha um problema 

complexo. Permitia, ainda, discernir a resposta para a pergunta; o que é um fractal? 

(Peterson e Branderhorst, (1992). 

Quando em 1977, Mandelbrot surge com uma nova geometria, vem enfatizar 

que os padrões naturais devem ser tratados de forma particular. Assim sendo, a teoria dos 

fractais tornou-se um instrumento de grande utilidade para pesquisadores de várias áreas, 

tais como economia, engenharia, hidrologia, biologia, etc., como uma tentativa de 

explicar de forma mais detalhada os fenômenos da natureza. Mandelbrot batizou seus 

objetos de formas irregulares de fractais. O que vem a ser um fractal? Fractal é uma 

palavra de origem latina, derivada do adjetivo fractus. O verbo correspondente “fragere” 

significa quebrar; criar fragmentos irregulares. (Mandelbrot, 1997). Como parte de um 

esforço na ampliação do uso deste conceito, de modo a usá-lo em vários sistemas 

naturais, Mandelbrot foi o primeiro a aplicá-lo na hidrologia. Em um dos seus exemplos 

mostrou a dependência empírica entre o comprimento do canal principal e a área da bacia 

hidrográfica, o que resulta na natureza fractal dos rios. Dessa forma, foi introduzida na 

análise geométrica das redes de drenagem de bacias hidrográficas uma nova 

característica: a dimensão fractal. 

 

Definição de dimensão fractal 

 A dimensão fractal é definida como sendo a medida das irregularidades, ou 

melhor, do grau de irregularidades em diferentes escalas; e é relacionada com o aumento 

da medida de um objeto enquanto a escala do instrumento de medida diminui. Um objeto 

fractal possui dimensão maior que sua dimensão clássica (Peterson e Branderhhorst, 

1993). De acordo com Mandelbrot (1977), a dimensão fractal D (também chamada de 

dimensão Hausdorff) é uma característica básica de objetos fractais, podendo ser 

compreendida da seguinte forma: supõe-se que para cobrir um certo objeto no espaço n-

dimensional, requer-se Ne esferas n-dimensionais de diâmetros d, que se relacionam 

segundo a equação Ne(d)~d-D. 

Desde a introdução do conceito de fractais, têm havido inúmeras especulações 

sobre a estrutura fractal das redes de canais de uma bacia hidrográfica. Baseado em 

conceitos hidrológicos estabelecidos (redes de canais, densidade de drenagem, etc.), 

torna-se direta a compreensão da geometria similar das redes de canais e a composição 

dessas redes.(Mandelbrot 1975,1983). 
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MÉTODOS GRÁFICOS PARA DETERMINAÇÃO DA DIMENSÃO FRACTAL 

De acordo com Tarboton et al. (1988), fractais provêem de uma formulação 

matemática simples que trata das irregularidades de formas complexas que mostram um 

padrão similar quando a escala é variada. Este autores utilizaram 3 métodos gráficos para 

calcular a dimensão fractal das redes de canais: 

 

(i) método de Richardson (1961): Este método compreende a extração do comprimento 

da rede de drenagem (por exemplo: linhas costeiras ou canais) através de um instrumento 

de medida (compasso ou régua). O comprimento aproximado desses objetos é dado por L 

=Nr, onde r é o comprimento da régua e N é número de réguas necessárias para cobrir 

tais objetos ou o número de réguas N é dado por: 

 

     NLr-1                                                                                                                       (1) 

 

Para uma melhor precisão da medida do objeto, é ideal que r→0. Em caso genérico, o 

expoente da eq.(1) será diferente de 1. Sendo D o expoente que descreve a propriedade de 

uma forma geométrica irregular, um valor fracionário, obtém-se uma medida F=NrD=cte 

onde D > 1. Mandelbrot (1975), chamou este expoente D de dimensão fractal, o que 

implica em  Nr-D ou de modo equivalente, pode-se exprimir o comprimento L como: 

 

     
D1

rL
−

                                                                                                                   (2) 

 

A eq.(2) mostra que, no traçado de um gráfico di-log do comprimento medido de linhas 

de dada forma geométrica versus o tamanho da régua, a dimensão fractal é obtida da 

inclinação da reta ajustada. 

 

(ii) “Box-Counting” (Lovejoy et al., 1987): A base deste método é a formação de um 

conjunto de pontos embutidos no espaço euclidiano de dimensão d. Utilizou-se uma 

malha de cubos de dimensão d e volume rd cobre este espaço e, r é o lado do cubo. O 

número de cubos N(r) necessário para cobrir o objeto em estudo é dado por: 

 

     N(r)r-D                                                                                                                         (3) 

 

A função da equação (3) descreve uma linha reta através do conjunto de pontos (N, r) 

plotados em papel di-log de onde se obtém a dimensão fractal. Este tipo de análise 

baseia-se na definição da dimensão fractal dada por Hentschel e Procaccia (1983) como: 
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                                                                               (4) 
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onde m é o número de pontos do conjunto. 

 

Tarboton et al. (1988) observaram que no caso da análise de redes de drenagem natural 

para pequenas quadrículas, a dimensão fractal indicada se aproxima do valor para a  linha 

reta e para quadrículas maiores, esta dimensão tem valor igual a 2, o que significa que 

todas as quadrículas são interceptadas por canais. 

 

(iii) distribuição de probabilidade da excedência de comprimentos de canais: A 

relação na eq.(3) sugere que a probabilidade da ocorrência do comprimento l de um canal 

numa rede de drenagem tem a forma da denotando uma distribuição hiperbólica escrita 

como: 

 

     p = Prob [comprimentos > l]  l-D                                                                               (5) 

 

onde D é novamente a dimensão fractal. Realizando-se uma análise de freqüência sobre o 

conjunto formado por comprimentos de diversos canais que compõe uma rede de 

drenagem, a relação acima oferece um meio para obtenção da dimensão fractal D. 

A probabilidade de excedência de ocorrência de um dado comprimento pode ser 

calculada por: 

 

     P
m

n
=

+ 1
                                                                                                          (6) 

 

onde m é a ordenação de um canal qualquer numa lista ordenada de canal mais longo 

para canais mais curtos e n o número total de canais da rede de drenagem. A partir da 

análise do gráfico P em função de l, obtém-se a dimensão D.  

 

DIMENSÃO FRACTAL E AS RAZÕES DE HORTON 

Após a introdução da dimensão fractal como uma nova característica para a rede 

de drenagem, alguns pesquisadores tentaram relacioná-la com as características 

geométricas existentes das redes. As características geomorfológicas clássicas associadas 

à dimensão fractal são a Razão de Bifurcação (RB), Razão de Comprimento (RL), Razão 

de Área (RA) de Horton. 

HORTON (1945) apud SMART (1972), deduziu a Razão do Número de Canais 

e a Razão do Comprimento de Canais. O comprimento médio do canal de ordem xi é 

definido como: 

 



 

 
   XIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 5 
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Li x
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N x
i
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=



                                                                                                 (7) 

 

onde: Li,xi é o comprimento do i-ésimo canal de ordem xi; Nxi é o número de canais de 

ordem xi. 

As expressões quantitativas das Razões de Horton são: 

- Razão do Número de Canais: 

     

N x
i

N x
i

RB

−


1
                                                                                                     (8) 

 

- Razão do Comprimento de Canais  

     

Lx
i

Lx
i

RL

_

_

−



1

                                                                                                      (9) 

com xi  = 2,3,...,. , onde  é a ordem do canal da bacia. 

 

A Razão de Bifurcação (RB) e a Razão de Comprimento (RL) representam a estrutura 

geológica e a estrutura geométrica das redes de canais, respectivamente. 

 

Smart (1972) continuando o trabalho de Horton propôs a Razão da Área de Drenagem: 

     AR_

1
i

x
A

_

i
xA



−

                                                                                                      (10) 

 

La Barbera e Rosso (1989) utilizaram o conceito de fractais para analisar o comprimento 

de redes de canais quando variada a unidade de medida (a régua) e demostraram que, 

além da dependência do comprimento sobre o comprimento de régua, há também a 

modificação nas redes de canais de acordo com a escala de análise do mapa. Com base na 

necessidade de se considerar diversas escalas paara medida de comprimento total dos 

canais da rede de drenagem, deduziram a seguinte relação entre a dimensão fractal e as 

Razões de Horton: 
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L
R

B
R..................................................

L
Rlog

B
Rlog

D =
                                  (11a) 

     
L

R
B

R............................,.........1D =                                                        (11b) 

 

Numa discussão da eq.(11a), La Barbera (1989) mostraram que a dimensão 

fractal decai acentuadamente com o aumento no valor de RL, enquanto que esta dimensão 

cresce bem mais lentamente com o aumento em RB. Para obter a dimensão fractal, os 

autores consideraram que as leis de número de canais e comprimento de canais mantém-

se invariáveis para diversas escalas. 

Um grande número de avaliações empíricas dos valores de RB e RL foram 

analisados pelos autores. Para as redes de canais naturais, os valores da dimensão fractal 

variam, compreendidos entre 1,5 e 2. As redes de drenagem usadas para esta análise são 

de diferentes localidades e possuem variadas características topográficas, geológicas e 

hidrológicas, as quais interfere na formação dessas redes e consequentemente no valor da 

dimensão fractal. 

 

DESCRIÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS 

Os requisitos básicos para escolha de três bacias hidrográficas utilizadas neste 

trabalho foram as características topográficas, geomorfológicas, litológicas, etc.  

Geomorfologicamente, as Bacias do Ribeirão do Palmital e do Ribeirão 

Pirapitingui estão localizadas na região do Planalto Atlântico possui área de 41.468Km2, 

o que corresponde a 17% da área do Estado de São Paulo, é caracterizada  como uma 

região de terras altas, sua constituição predominante é de rochas cristalinas pré-

cambrianas e cambro-ordovincianas, cortadas por intrusivas e pelas coberturas das bacias 

sedimentares de São Paulo e Taubaté. A parte sudeste está limitada pelas escarpas 

paleozóicas da Bacia do Paraná, que definem seu limite com a Depressão Periférica 

Paulista.  

Já a Bacia do Ribeirão do Feijão localiza-se na Província Geomorfológica das 

Cuestas Basálticas. Esta região ocupa uma área de 23.324 Km2, correspondendo a 10% 

da área do estado. Morfologicamente, esta província caracteriza-se por apresentar relevo 

escarpado nos limites com a Depressão Periférica, seguido de uma sucessão de grandes 

plataformas estruturais de relevo suavizado, inclinadas para o interior em direção à calha 

do Rio Paraná. Estas duas feições principais constituem a escarpa e o reverso das cuestas. 

Em sua litologia, predominam rochas do grupo Botucatu e Pirambóia e basaltos. 

Subordinadamente, ocorrem rochas do grupo Bauru, diabásios. Os depósitos coluvionares 

ocorrem em toda província, dentro da qual constituem-se nos materiais mais laterizados, 

apresentando porosidade e permeabilidade relativamente alta. 
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ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Parâmetros físicos e geomorfológicos 

 Inicialmente, as bacias hidrográficas foram classificadas segundo o sistema de 

ordenação de Strahler, da seguinte forma: as Bacias do Ribeirão do Palmital e Ribeirão 

Pirapitingui como de 4ª ordem e a bacia do Ribeirão do Feijão de 5ª ordem. Os dados 

foram obtidos diretamente de mapas topográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) em escala 1:50000. As redes de drenagem estão representadas pelas 

Figuras 1, 2 e 3. 

 
Figura 1: Rede de drenagem para a Bacia 

do Ribeirão do Palmital 

 
 

Figura 2: Rede de drenagem para a 

Bacia do Ribeirão do Pirapitingui 
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Figura 3 - Rede de drenagem para a Bacia do Ribeirão Pirapitingui 

 

 Os parâmetros geomorfológicos razão de comprimento (RL), razão de bifurcação 

(RB) e razão de área (RA) foram obtidos através dos Diagramas de Horton e estão 

reunidos na Tabela 1. Os valores dos parâmetros para as bacias em estudo estão  dentro 

dos limites normalmente observados na natureza segundo Smart (1972). Verifica-se, 

porém, que para a Bacia do Ribeirão Pirapitingui, os valores de RL, RB e RA são maiores 

do que para as outras duas bacias, o que provavelmente ocorre devido a seus canais de 

ordens mais elevadas apresentarem-se ao longo de toda a bacia de drenagem, exagerando 

sua importância dentro da análise. 

 

Tabela 1- Parâmetros Geomorfológicos das Bacias Hidrográficas . 

 

Bacias Hidrográficas Razão de 

Bifurcação 

(RB) 

Razão de 

Área(RA) 

Razão de 

Comprimento 

(RL) 

Ribeirão do Palmital 

Ribeirão do Pirapitingui 

Ribeirão do Feijão 

4,35 

5,31 

3,63 

5,26 

6,62 

3,10 

2,56 

2,66 

1,95 

Faixa de Variação segundo 

SMART (1972) 

 

3,0 a 5,0 

 

3,0 a 6,0 

 

1,5 a 3,5 
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CÁLCULO DA DIMENSÃO FRACTAL PELOS MÉTODOS GRÁFICOS 

 

 Os métodos gráficos utilizados para esta análise são aqueles propostos por 

Tarboton et al.(1988). Os dados obtidos dos mapas foram tabelados (Gomes, 1997), 

plotados em gráficos di-log, e comparados com valores da literatura. Apresenta-se a 

seguir a operacionalidade do cálculo da dimensão fractal por diversos métodos e os 

resultados obtidos: 

 

(i) Método de Richardson: Como primeiro passo foi obtido o 

comprimento total da rede de drenagem, segundo os diferentes tamanhos das réguas 

estipulados (entende-se por régua o tamanho da abertura do compasso, segundo a escala 

adotada). Foram estipulados os tamanhos das réguas, partindo-se de um tamanho de 

régua pequeno (1mm=50m) até um tamanho de régua maior (180mm=9000m). Com 

compasso percorreu-se todos os canais da rede de drenagem, contando-se as réguas e 

seguem-se as considerações, quanto a medida de comprimentos de canais, feitas por 

Tarboton et al. (1988): Se na extremidade de um canal, o comprimento da última régua 

for maior ou igual à metade da régua r, essa medida deve ser contada no comprimento 

final do canal como sendo do tamanho de uma régua, e em caso contrário, essa medida 

deve ser desprezada..  

Foi verificado que o número de canais das diversas ordens era reduzido à 

medida que o tamanho da régua aumentava, o que tem por efeito a redução na ordem da 

bacia. Os dados obtidos foram plotados no gráfico di-log (Figuras 4, 5, 6) que relaciona o 

comprimento total da rede de drenagem e o tamanho da régua usado, de onde foram 

obtidos os coeficientes angulares i das retas ajustadas às curvas. A dimensão fractal D é 

obtida através da eq.(2) cujo expoente é representado pelo coeficiente angular i ou seja, 

D=1-i. Os valores da dimensão fractal total D estão reunidos na Tabela 2 e são 

comparados com aqueles encontrados por Tarboton et al. (1988).  

Os autores observaram dos gráficos para este método que existem duas regiões 

distintas com coeficientes angulares i1 e i2. A primeira com a dimensão fractal D11,05, 

representa à sinuosidade individual dos canais. Isto ocorre em função dos pequenos 

tamanhos das réguas que percorrem cada canal de forma minuciosa. Já a segunda região, 

com D2 próximo de 2, ocorre devido às características de ramificação da rede de canais, o 

que vem a ser uma conseqüência dos comprimentos individuais dos canais menores que 

r/2 que não são somados no comprimento final, reduzindo a ordem da bacia. Isto ocorre 

quando o tamanho da régua aumenta, já que alguns canais são desprezados. A dimensão 

fractal total é o produto das dimensões fractais D1 e D2 encontras para as duas regiões 

distintas. Tal observação é também válida para as bacias em análise. 
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Tabela 2 –Valores da Dimensão Fractal pelo Método de Richardson 

 

Bacias de 

Drenagem 

Coeficiente 

Angular i 

Dimensão 

Fractal 

Dimensão 

Fractal Total 

D (D1*D2) i1 i2 D1 D2 

Ribeirão do Palmital 

Ribeirão do Pirapitingui 

Ribeirão do Feijão 

0,05 

0,03 

0,05 

-1,07 

-1,04 

-0,87 

0,95 

0,97 

0,95 

2,07 

2,04 

1,87 

1,97 

1,98 

1,78 

Soma de 8 redes* 

Souhegan* 

Hubbard* 

W15* 

-0,06 

-0,04 

-0,06 

-0,07 

-0,79 

-0,77 

-1,15 

-0,92 

1,06 

1,04 

1,06 

1,07 

1,79 

1,77 

2,15 

1,92 

1,90 

1,84 

2,28 

2,20 

*Bacias analisadas por Tarboton et al. (1988) 

 

 
 

Figura 4 – Análise da dimensão fractal pelo método de Richardson para a Bacia do 

Ribeirão do Palmital 
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Tamanho da régua r(m) 

 

Figura 5 – Análise da dimensão fractal pelo método de Richardson  para a Bacia do 

Ribeirão do Pirapitingui 

 

 
Tamanho da régua r(m) 

 

Figura 6 – Análise da dimensão fractal pelométodo de Richardson  para a Bacia do 

Ribeirão do Feijão 
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 A dimensão fractal total (D=D1xD2)ou da rede de drenagem, para as Bacias do 

Ribeirão do Pirapitingui (D=1,98) e do Ribeirão do Palmital (D=1,97) mostram que as 

redes de drenagem possuem estrutura ramificada distribuída em toda área da bacia 

hidrográfica. Já para o Bacia do Ribeirão do Feijão, a dimensão fractal D=1,78 é menor 

do que aqueles encontrados para as outra duas bacias, o que provavelmente ocorre devido 

a heterogeneidade das características da bacia (por exemplo, topografia, solo), apesar da 

rede de drenagem cobrir toda sua extensão. Pode-se observar também através dos mapas 

que a rede de drenagem para o Ribeirão do Feijão é menos densa na parte inferior da 

bacia, o que também pode influenciar no cálculo da dimensão fractal. 

 

(ii) Método de Box-Counting: Consiste em cobrir toda a rede de drenagem com uma 

malha de quadrículas. O método foi adaptado para este trabalho da seguinte forma: os 

tamanho das quadrículas foram estipulados, partindo-se de quadrículas de área 50x50m 

até áreas de 3500x3500. O método consiste em contar e somar o número de quadrículas 

que possuírem trechos de canais. Nos gráficos di-log apresentados na Figura 7, 8 e 9 

estão relacionados o número de quadrículas necessário para cobrir a rede de drenagem. A 

dimensão fractal foi obtida pela inclinação da reta ajustada aos dados plotados. A 

dimensão fractal total D é o produto dos coeficientes angulares encontrados i1 e i2.para 

dado o tamanho da quadrícula e os valores encontram-se na Tabela 3.  

 

Tabela 3 – Valores da Dimensão Fractal pelo Método de Box-Counting 

 

Bacias de 

Drenagem 

Coef. Angular 

i 

Dimensão 

Fractal Total 

D (i1* i2) i1 i2 

Ribeirão do Palmital 

Ribeirão do Pirapitingui 

Ribeirão do Feijão 

-1,00 

-1,00 

-1,00 

-1,42 

-1,60 

-1,45 

1,42 

1,60 

1,45 

Valores de D segundo TARBOTON et al. (1988) -1,00 -2,00 2,00 

 

 Neste método Tarboton et al. (1988) observaram que ocorrem dois coeficientes 

angular distintos para as retas ajustadas. O primeiro próximo de –1 refere-se as 

quadrículas de tamanhos pequenos, significando que os canais possuem dimensão 

próxima da linha reta. Para as quadrículas maiores, o coeficiente angular é próximo de 2, 

significando que praticamente todas as quadrículas estão interceptadas por canais o que 

caracteriza uma rede altamente ramificada. 

No caso das três bacias estudas neste trabalho, os valores da dimensão fractal D 

discordam daqueles obtidos pelos autores e pelos outros métodos aqui utilizados. 

Conforme sugerido por Tarboton em comunicação pessoal foi realizada uma nova 
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análise, considerando-se apenas quadrículas da malha que possuíssem canais cobrindo 

totalmente ou pelo menos metade do tamanho da quadrícula. Em seguida, estes dados 

foram plotado. Após a aplicação deste procedimento, observa-se que não ocorreu 

nenhuma alteração nos valores da dimensão D, em relação àqueles anteriormente 

calculados. Esta discordância provavelmente deve-se ao fato de Tarboton et al. (1988) 

terem utilizados dados extraídos de modelos de elevação digital (MED’s). Neste trabalho, 

no entanto, os dados foram obtidos de mapas do IBGE e retirados manualmente. 

 
Figura 7 – Análise da Dimensão Fractal pelo Método  de Box-Counting para a bacia do 

Ribeirão do Palmital 

 
 

Figura 8 – Análise da Dimensão Fractal pelo Método de Box-Counting para a bacia do 

Ribeirão do Pirapitingui 
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Figura 9: Análise da Dimensão Fractal pelo Método de  Box-Counting para a bacia do 

Ribeirão do Feijão 

 (iii) Método da Distribuição da Probabilidade de Excedência do Comprimento de 

Canais: Para este método obteve-se o comprimento de cada canal independente da ordem 

para que fosse plotados em gráfico di-log (Figuras 10, 11, 12) que relaciona a 

probabilidade de excedência e o comprimento dos canais da rede de drenagem. O 

coeficiente angular da reta ajustada a este dados é a dimensão fractal, na parte referente 

aos grandes comprimentos. O s valores de D estão reunidos na Tabela 4. 

 
Figura 10 – Análise da Dimensão Fractal pelo Método da Distribuição Probabilidade  

de Excedência do Comprimento de Canais para Bacia do Ribeirão do Palmital 
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Figura 11 - Análise da Dimensão Fractal pelo Método da Distribuição da Probabilidade  

de Excedência do Comprimento de Canais para Bacia do Ribeirão do Pirapitinguil 

 

 

 
Figura 12 - Análise da Dimensão Fractal pelo Método da Distribuição da Probabilidade  

de Excedência do Comprimento de Canais para a Bacia do Ribeirão do Feijão 
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Tabela 4 – Valores da Dimensão Fractal pelo Método da Distribuição da Probabilidade 

de Excedência do Comprimento de Canais 

 

Bacias de Drenagem Dimensão Fractal Total D 

Ribeirão do Palmital 

Ribeirão do Pirapitingui 

Ribeirão do Feijão 

1,97 

1,95 

1,83 

 

 

Observa-se que os valores da dimensão fractal da rede de drenagem D são 

próximos de 2, o que confirma a hipótese, segundo Tarboton et al. (1988),das redes de 

canais serem vistas como objetos fractais. Os valores da dimensão fractal para as Bacias 

do Ribeirão do Palmital, Ribeirão do Pirapitingui e Ribeirão do Feijão são, 

respectivamente, 1,97, 1,95 e 1,83. Estes resultados estão dentro da faixa de valores (1,5 

e 2) estabelecida por La Barbera e Rosso (1989). Porém pode-se observar que o valor da 

dimensão D para a Bacia do Ribeirão do Feijão possui valor menor do que aqueles 

encontrados para as outras duas bacias. Este comportamento é ocasionado pela 

heterogeneidade das propriedades da superfície da bacia, solo arenoso e declividades 

baixas nos trechos de jusante, conforme observado no Método de Richardson. 

 

Cálculo da Dimensão Fractal através das Razões de Horton 

 A dimensão fractal D para as redes de drenagem é também obtida a partir das 

equações (9a) e (9b). Como os valores de RB são maiores que os valores de RL, para as 

três bacias em análise, foi utilizada a eq.(11a). Esta equação é proveniente de uma relação 

da dimensão fractal D e a razão de comprimento  RL. É possível observar o decréscimo 

da dimensão fractal D (Tabela 5) quando ocorre o acréscimo de RL. A Figura 5 mostra as 

curvas traçadas de RL em função de RB para os valores de D variando entre 1 e 2; foram 

também plotados os valores de RL e RB para as Bacias do Ribeirão do Palmital, Ribeirão 

do Pirapitingui e Ribeirão do Feijão. 

 

Tabela 5 – Valores da dimensão fractal calculada a partir da eq.(11a)[ 

 

Bacias de Drenagem Dimensão Fractal Total D 

Valor Calculado 

Ribeirão do Palmital 

Ribeirão do Pirapitingui 

Ribeirão do Feijão 

1,56 

1,71 

1,93 
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Faixa de valores da dimensão fractal observados na 

Figura 5 segundo La Barbera e Rosso (1989). 

 

1,50 a 2,00 

 

Observando a Figura 13, percebeu-se que a dimensão fractal é igual a 2 para 
21

BL RR = . A curva tracejada representa a relação entre a razão de comprimento RL e a 

razão de bifurcação RB  sendo 2/RR BL  . Verifica-se também que a dimensão fractal 

D está confinada entre 1,5 e 2. 

Os dados plotados na Figura 13 por La Barbera e Rosso (1989) são de diferentes 

origens e localizações geográficas. Observando o gráfico percebe-se que as redes de 

canais naturais têm dimensão fractal D, geralmente, entre 1 e 2. Tal observação é também 

verdadeira para as bacias aqui estudadas, que também possuem seus valores confinados 

dentro desta faixa. 

A dimensão fractal D foi estimada como 2 por La Barbera e Rosso (1989) como 

uma tentativa inicial de compreender o suporte da fractalidade das redes de canais. Foi 

verificado pelos autores que as restrições topográficas, geológicas e hidrológicas podem 

reduzir o grau de fractalidade das redes. O que foi possível observar para as bacias em 

estudo, pois os valores obtidos estão entre 1,5 e 2 (1,56; 1,71 e 1,93). Para as Bacias do 

Ribeirão do Palmital e Pirapitingui, o valor da dimensão D decresce em função do 

acréscimo da razão de comprimento RL. Já para a Bacia do Ribeirão do Feijão o valor da 

dimensão fractal D é superior àqueles encontrados para as outra bacias devido ao valor de 

RL ser inferior ao demais, como também pela heterogeineidade das características  

superfíciais da bacia (por exemplo, solo arenoso e baixas declividades nas áreas a 

jusante), o que segundo Liu (1992) pode fazer como que haja decréscimo no valor de D. 
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Figura 13 – Análise dos valores de RB e RL 

 

 Uma rede de drenagem com características de ramificação em todo espaço tem 

dimensão fractal igual a 2. Isto é decorrente dos valores das razões obtidas a partir de 

ordenação de Horton para topologia aleatória. Entretanto, o modelo aleatório para 

composição das redes de  canais (Smart, 1968, 1972) mostra a rede de drenagem que 

preenche todo o espaço, quando não há nenhum tipo de restrição. No entanto, em redes 

de canais naturais, tais restrições estão presentes, o que vem reduzir o valor da dimensão 

fractal (D<2). Os resultados apresentados na Tabela 5 provêm de uma representação 

matemática simples das propriedades de escala das redes de canais sobre o padrão de 

escalas. Isso direciona o conceito de dimensão fractal para limites assintóticos de 

comprimentos infinitamente pequenos. 

 

CONCLUSÕES 

 Pode-se concluir que os resultados obtidos pelos métodos gráficos de 

Richardson e da Distribuição da Probabilidade de Excedência do Comprimento de 

Canais, revelam a natureza fractal das redes analisadas e que os valores da dimensão 

fractal são próximos de 2 o que  sugere um padrão de ramificação que cobre toda a área 

de drenagem. Os resultados encontrados para a dimensão fractal para as bacias em estudo 

quando comparados como aqueles encontrados por Tarboton et al. (1988), sugerem que 

estas podem ser vistas como objetos fractais. Já os resultados obtidos pelo método de 

Box-Counting discordam daqueles apresentados na literatura. Pode-se supor que essa 

discordância é em decorrência dos dados obtidos pelos pesquisadores serem de MED’s e 

o processo ter sido executado por pacotes computacionais, o que vem mostrar a 
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necessidade de mais pesquisas envolvendo este método. 

 O valor de D inferior aos demais para a Bacia do Ribeirão do Feijão está dentro 

da faixa proposta por La Barbera e Rosso (1989) – 1,5 e 2. O baixo valor da dimensão D 

neste caso deve-se às características heterogêneas dessa bacia. Entretanto, as dimensões 

fractais das redes estudadas a luz das razões de Horton estão dentro da faixa observada 

por La Barbera e Rosso (1989). Observou-se também que as restrições locais influência 

no valor da dimensão fractal das redes de drenagem. 
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