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A utilização de ferramentas de geoprocessamento passou do status meramente auxiliar em um 
estudo para exercer uma função importante, normalmente associada a um Sistema de Informação 
Geográfica (SIG), software que manipula, analisa e armazena dados georreferenciados. As 
operações realizadas no SIG necessárias para um determinado projeto relacionam-se à utilização 
das mesmas ferramentas, tornando normal a repetição de trabalho e remetendo a um esforço 
facilmente evitável por meio da concepção de “fluxos de trabalho” (workflows), que criam modelos 
com procedimentos por meio de uma sequência automatizada de operações. Este trabalho apresenta 
a elaboração de dois modelos que automatizam a delimitação de áreas de drenagem da bacia 
hidrográfica do Alto Iguaçu, na Região Metropolitana de Curitiba, por meio da ferramenta 
ModelBuilder do software ArcGIS 10.1. Para tanto, também foi utilizada a extensão Arc Hydro 
Tools. Os resultados comprovam que o ModelBuilder otimiza tempo quando do processamento dos 
dados ao se comparar com o tempo necessário sem sua utilização. A fim de aprimorar sua aplicação 
no que tange aos recursos hídricos, recomenda-se a execução de estudos para elaborar modelos 
mais robustos e complexos que auxiliem, por exemplo, na modelagem hidrológica, liberação de 
outorgas, prospecção de potenciais hidrelétricos, previsão de enchentes, etc. 
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THE USE OF MODELBUILDER TOOL TO AUTOMATE 

DELIMITATION OF RIVER BASINS IN GEOGRAPHIC INFORMATION 
SYSTEM 

 

Nowadays, the use of GIS tools performs an essential function in reaching the objectives of a 
specific study. Normally, projects that exert geotecnologies are associated with Geographic 
Information System (GIS), software that permits manipulation and analysis of geographic data. 
Considering that operations performed by GIS for a particular study are usually associated with use 
of the same tools, there is often a repetition of operations, which leads to a repetitive strain that can 
be avoided by creating workflows, which mechanism to create is to elaborate models with specific 
procedures through an automated sequence of operations. The current study presents the 
development of two models that automate the delineation of drainage areas and subwatersheds of 
Alto Iguaçu basin, located at the metropolitan region of Curitiba, through the ModelBuilder tool of 
ArcGIS 10.1. Also, it was utilized the extension Arc Hydro Tools. The results confirmed that 
ModelBuilder optimizes time in comparison with the time spent without using workflows. To 
enhance its application for water resources, it is recommended the execution of other studies in 
order to develop robust and complex models that can assist, for example, hydrological modeling, 
prospection of hydroelectric potentials, forecasting floods, and others themes. 
Keywords – Geoprocessing. Water resources.River basins. 



INTRODUÇÃO 

O cenário atual de deterioração dos recursos hídricos principalmente nos grandes centros vem 
fazendo com que a água seja abordada e analisada com mais atenção. Hoje, há uma crescente 
necessidade em encontrar estratégias para minimizar e reverter os efeitos degradantes que vêm 
ocorrendo com este recurso natural. Por isso, as bacias hidrográficas passaram a exercer um papel 
estratégico de gerenciamento e planejamento. Atualmente, as mesmas vêm sendo adotadas como 
Unidades Territoriais de Planejamento (UTP’s), ou seja, unidades físicas de reconhecimento, 
caracterização e avaliação sobre os recursos hídricos.  

Barros (2006) argumenta que a preocupação com os recursos hídricos aumenta o interesse 
sobre estudos que envolvem as bacias. Segundo o autor, além de constituírem unidades espaciais 
integradoras dos processos geobiofísicos e de suas inter-relações com as atividades produtivas e as 
condições socioeconômicas, as bacias hidrográficas revelam, em certa medida, as tendências de 
transformação recentes impulsionadas pela apropriação dos recursos edáficos, minerais, biológicos 
e hídricos propriamente ditos. 

Neste contexto, tendo como UTP a bacia hidrográfica, o geoprocessamento pode ser 
amplamente aplicado à gestão dos recursos hídricos, principalmente no que tange à analise e 
planejamento socioambiental, visto que as geotecnologias permitem a avaliação integrada de dados 
e variáveis distintos mas que em conjunto são capazes de gerar relevantes informações. Com o uso 
de um Sistema de Informação Geográfica (SIG), por exemplo, torna-se possível definir e monitorar 
áreas com maior fragilidade ambiental, acompanhar a evolução da poluição da água, definir usos da 
águas, níveis de erosão do solo, elaborar indicadores socioambientais, dentre outros. 

Com relação à morfologia de bacias hidrográficas, constatações acerca das facilidades da 
utilização de um SIG em relação aos métodos tradicionais para sua análise são embasadas por Costa 
(2008). Neste estudo, Garbrecht e Martz (2000 apud COSTA, 2008), argumentam que os métodos 
convencionais de obtenção manual das características morfológicas de bacias hidrográficas a partir 
de mapas topográficos são tediosos e intensivos em mão-de-obra, representando sempre um grande 
desafio mesmo para técnicos experientes. Saunders (1999 apud COSTA, 2008), cita que, até o 
advento do SIG, qualquer tentativa de obter parâmetros morfológicos mais complexos para grandes 
extensões era dificultada, sobremaneira, pelo volume de trabalho, limitando, assim, aplicações 
potenciais de análise de drenagem. 

Considerando que as análises necessárias a um determinado estudo estão normalmente 
associadas à utilização das mesmas operações de um SIG, em muitos casos ocorre a repetição de 
trabalho, remetendo a um esforço que pode ser evitado por meio da criação de modelos que criam 
“fluxos de trabalho” (workflows), ou seja, modelos que personalizam e automatizam procedimentos 
no SIG a partir de uma sequência organizada de operações.  

Sendo assim, o presente trabalho traz uma proposta de aplicação do conceito de workflows no 
que tange à delimitação automatizada de áreas de drenagem em ambiente computacional, por meio 
de um estudo de caso. O desenvolvimento dos modelos com os fluxos de trabalho foi realizado com 
a ferramenta ModelBuilder do ArcGIS 10.1. Como ferramenta auxilia, também foi necessária a 
utilização do Arc Hydro Tools, uma extensão instalada à parte no ArcGIS. 

O estudo de caso envolve a concepção de dois modelos que automatizam a delimitação de 
sub-bacias e áreas de drenagem da bacia hidrográfica do Alto Iguaçu a partir de um Modelo Digital 
de Elevação (MDE). A definição desta área de estudo é devido à sua importância regional, pois se 
encontra totalmente inserida numa região de constantes conflitos socioambientais: a Região 
Metropolitana de Curitiba (RMC). O desenvolvimento de uma ferramenta como esta proposta pelo 
estudo pode auxiliar diversos trabalhos que tendem a contribuir para a gestão territorial de bacias. 



CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Com uma área total de 3.130,22 km², a bacia hidrográfica do Alto Iguaçu é composta pelas 
bacias hidrográficas dos rios formadores do rio Iguaçu, até a confluência com o rio dos Papagaios, 
na divisa dos municípios de Lapa e Balsa Nova. A bacia, cuja localização está indicada na Figura 1, 
contempla total ou parcialmente 15 municípios do estado do Paraná, todos localizados na Região 
Metropolitana de Curitiba. A mesma possui um papel significante no contexto regional por abranger 
geograficamente importantes centros urbanos do Paraná, cujas atividades tanto econômicas quanto 
políticas são fundamentais para o desenvolvimento do Estado, o que evidencia a importância de 
tratar a bacia como uma unidade territorial de estudo e planejamento. 

 

 
Figura 1 – Localização da área de Estudo 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a concepção dos modelos de fluxo de trabalho, foram necessárias duas imagens SRTM 
(Shuttle Radar Topography Mission) provenientes do projeto “Brasil em Relevo” disponibilizadas 
pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), com resolução espacial de 90 
metros (MIRANDA, 2005). 

Os outros dados cartográficos consistem em arquivos vetoriais em formato shapefile 
provenientes do Instituto das Águas do Paraná (AGUASPARANÁ, 2004), a saber: divisão política 
do Paraná, bacias hidrográficas, sub-bacias e hidrografia da área de estudo. Os mesmos foram 
utilizados principalmente para comparar os resultados obtidos a partir das imagens SRTM da 
EMBRAPA com uma base cartográfica existente de boa qualidade (escala 1:10.000). 

O software ArcGIS 10.1 foi utilizado na organização e processamento das informações, 
enquanto o ModelBuilder foi utilizado para a elaboração dos modelos de fluxo de trabalho. 
Também foi necessário utilizar a extensão do ArcGIS denominada Arc Hydro Tools, um conjunto 
de ferramentas que possibilita a geração de informações hidrológicas relevantes. 

Metodologia aplicada 

O primeiro modelo foi elaborado com o intuito de delimitar automaticamente as sub-bacias 
mais significativas da bacia do Alto Iguaçu, ou seja, aquelas representadas pelas maiores áreas de 
drenagem. Já o segundo modelo gerado refere-se à delimitação automática de qualquer área de 
drenagem a partir de uma ou mais coordenadas geográficas. 

A seguir são sucintamente explanadas as ferramentas que são utilizadas para a concepção de 



ambos os modelos. Em seguida, são indicadas as ferramentas específicas de cada um, para, por 
último, exibir os modelos elaborados. Ressalta-se que o dado gerado na execução de uma operação 
é utilizado como dado de entrada na operação seguinte, uma vez que ferramentas devem seguir uma 
sequência de utilização. 

Inicialmente, todos os arquivos da base cartográfica foram projetados no mesmo sistema de 
coordenadas: sistema de projeção geográfica UTM SAD69, zona 22S. 

A manipulação das duas imagens SRTM iniciou-se com a junção de ambas, gerando um 
único arquivo raster chamado de mosaico, realizado a partir da operação Mosaic do ArcGIS. 

Em seguida, foi utilizada a ferramenta Buffer, uma função de análise espacial que aloca os 
espaços ao redor de uma ou mais feições selecionadas conforme a distância desejada. Sua utilização 
criou um arquivo vetorial com um limiar de três quilômetros ao redor dos limites da bacia do Alto 
Iguaçu, restringindo assim a região de processamento do MDE nas próximas etapas. 

A próxima etapa compreendeu o uso da operação Extract by mask, cujo objetivo é extrair as 
células de um arquivo raster que correspondem à área definida pelos limites de uma “máscara”. O 
arquivo gerado com a ferramenta buffer foi definido como máscara do mosaico gerado 
anteriormente. Este procedimento tem como finalidade aumentar a velocidade de processamento do 
MDE nas etapas seguintes, uma vez que sua área é reduzida apenas para a região de interesse. 

Para analisar a consistência do MDE gerado pela ferramenta anterior, houve a necessidade de 
utilizar a ferramenta Fill sinks. Quando são verificadas falhas ou depressões irregulares, esta 
operação identifica e corrige-as. Ressalta-se aqui a importância desta etapa, pois o MDE deve estar 
o mais apurado possível a fim de obter informações hidrológicas o mais próximo da realidade. 
Entretanto, após utilização desta ferramenta, não foi verificada nenhuma diferença do MDE 
resultante para o original, comprovando que o projeto “Brasil em Relevo” havia feito a correção. 

Todas as etapas realizadas até então são provenientes do ArcGIS. Já as próximas mesclam 
operações do próprio software com outras provenientes da extensão Arc Hydro, como é o caso da 
ferramenta seguinte à anterior: direção de fluxo (flow direction). A mesma possibilita o usuário 
determinar a direção de fluxo para cada célula de um arquivo raster, gerando uma grade digital 
onde o valor de cada pixel representa a direção de escoamento superficial. Para este processo, 
bastou definir o MDE gerado com a ferramenta anterior (fill sinks) como arquivo de entrada. O 
resultado é um novo arquivo raster cujo valor de cada célula indica a direção que a água flui. Este 
processamento é realizado com base no método do algoritmo D8 (eight direction pour point model), 
o qual assume que a direção de fluxo de uma célula ocorre para uma das oito células adjacentes, de 
acordo com a regra do caminho mais íngreme. 

A partir da direção de fluxo, é gerado o fluxo acumulado (flow accumulation), ferramenta 
também processada no Arc Hydro. Nela, cada célula da direção de fluxo é comparada com suas 
células vizinhas, para em seguida determinar quantas destas fluem para a primeira. O resultado 
representa a quantidade de água que flui para cada célula, considerando que toda a água provém do 
escoamento superficial e desconsiderando interceptação, evapotranspiração ou perda de água 
subterrânea. As células que não recebem escoamento representam cristas e topos de morros. Já as 
células que recebem fluxo de suas vizinhas representam os talvegues, ou seja, linhas que delineiam 
o escoamento da água. 

Apresentação do modelo de fluxo de trabalho 01 

Além das operações supracitadas, foram necessárias três complementares para elaboração 
deste modelo: stream definition, stream link e watershed, citadas conforme a sequência utilizada no 
ModelBuilder. 



Stream definition (definição de fluxo) é proveniente do Arc Hydro e tem a função de delinear 
a drenagem, ou seja, registrar o que será considerado como drenagem. Para tanto, é definido um 
valor arbitrário pelo usuário, utilizado como limiar, a partir do qual o software irá processar as 
células do raster de fluxo acumulado, gerando assim as linhas de drenagem. O limiar significa que, 
se for atribuído o valor 10 como limiar, todas as células do raster de fluxo acumulado maiores ou 
igual a 10 serão consideradas linhas de drenagem, enquanto aquelas com valor menor que 10 serão 
descartadas. Quanto menor o limiar, mais densa a rede de drenagem será. Para este modelo, foi 
utilizado um limiar igual a 3000 com o objetivo de delimitar sub-bacias de maior área de drenagem. 
Ressalta-se que a quantidade de sub-bacias e áreas de drenagem está inteiramente relacionada ao 
limiar utilizado para definição da rede de drenagem (stream definition). 

A função stream link provém do ArcGIS, a qual atribui valores únicos entre as interseções 
para as seções de drenagem de um arquivo raster de rede linear. Uma vez que a ferramenta anterior 
(stream definition) atribui valores únicos para as células que contêm drenagem (valor um), não é 
possível identificar rios separadamente. Com o uso desta função, é possível diferenciá-los e, a partir 
disso, definir automaticamente todas as áreas de drenagem da região de estudo. 

A ferramenta watershed, também do ArcGIS, identifica áreas de contribuição à montante de 
uma ou mais células, conforme definição do usuário. Para este modelo, foi utilizado como dado de 
entrada o raster gerado com a operação stream link, pois com a segmentação da rede de drenagem, 
é possível delimitar as áreas de drenagem a partir dos valores únicos de cada segmento de curso 
d’água. Se o valor fosse único em todos os segmentos, o processo referente a este item delimitaria 
uma única bacia, abrangendo toda a região do MDE.  

Por último, foi utilizado o ModelBuilder para sequenciar todas as operações até aqui citadas, 
onde também foram adicionados parâmetros e especificações no modelo a fim de personalizá-lo. O 
resultado é indicado na Figura 2. 

 

 
Figura 2 – Modelo de fluxo de trabalho 01, elaborado no ambiente de trabalho do ModelBuilder 



Apresentação do modelo de fluxo de trabalho 02 

Ao invés do Modelo 01, que delimita várias sub-bacias ao mesmo tempo, o presente modelo 
permite especificar um ou mais pontos a partir dos quais devem ser geradas áreas de contribuição à 
montante das células nas quais os pontos estão alocados. 

Além das operações necessárias a ambos os modelos, para este caso houve a necessidade de 
utilizar quatro funções adicionais: stream definition, raster to polyline, feature vertices to points e 
watershed. Entretanto, esta última operação foi utilizada fora da interface do ModelBuilder, pois 
não foi encontrada uma forma de inserí-la no modelo que funcionasse corretamente. 

No processamento da função stream definition, utilizada no modelo 01 para o mesmo fim, 
definiu-se um limiar baixo, igual a 100, com o intuito de gerar uma rede de drenagem densa. 

A operação raster to polyline é uma ferramenta de conversão do ArcGIS que transforma 
arquivos em formato raster para vetores do tipo linha. Sua utilização foi necessária para transformar 
o raster gerado no processamento do comando stream definition em um arquivo vetorial. A partir 
do resultado, foi possível extrair todos os pontos dos vértices de cada segmento da rede hidrográfica 
por meio da ferramenta feature vertices to points. 

As operações correspondentes ao modelo 02 foram inseridas de maneira sequenciada no 
ModelBuilder, onde também foram adicionados parâmetros e especificações a fim de personalizar o 
modelo. O resultado é indicado na Figura 3. 

 

 
Figura 3 – Modelo de fluxo de trabalho 02, elaborado no ambiente de trabalho do ModelBuilder 

 
Para atingir os objetivos do modelo, após a execução no ModelBuilder, utiliza-se a função 

watershed, onde o usuário seleciona um ou mais pontos do arquivo vetorial criado pelo modelo que, 
ao processar o comando, são geradas apenas as áreas de contribuição correspondentes. Para que a 
ferramenta consiga delimitar corretamente as áreas de drenagem, os mesmos devem estar 
localizados dentro de uma célula que contenha valor de fluxo, ou seja, que represente a drenagem 
do local. Se o ponto for inserido em células em que não haja fluxo (valor nulo), não será delimitada 
área de contribuição. 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O ModelBuilder apresentou uma interface simples e dinâmica, que facilita o usuário 
compreender seu funcionamento. Como aspecto positivo principal, tem-se que esta ferramenta 
diminui consideravelmente o tempo de execução de todo o processo. Para efeito comparativo, foi 
realizado todo o procedimento para geração dos resultados dos modelos 01 e 02 da forma 
tradicional, sem a utilização dos comandos do ArcGIS em fluxo. Cada comando foi utilizado 
separadamente, passo a passo, forma que os usuários que desconhecem ou não dominam as 
funcionalidades do ModelBuilder normalmente utilizam. Desta forma, o tempo total para realização 
de todo o procedimento referente aos dois modelos de fluxo foi de aproximadamente duas horas e 
meia, ou seja, uma hora e 15 minutos para processar as ferramentas de cada modelo. 

 Já com a utilização dos fluxos de trabalho, considerando cerca de uma hora e meia utilizada 
para elaboração dos dois modelos, o processamento dos dados no Modelo 01 durou 55 segundos 
(Erro! Fonte de referência não encontrada.), enquanto do Modelo 02 o tempo reduziu para 47 
segundos (Erro! Fonte de referência não encontrada.).Esses valores podem variar, pois o tempo 
de processamento depende do tamanho da base de dados e da capacidade do computador. Portanto, 
o tempo total para execução de todo o processo com o ModelBuilder é de aproximadamente uma 
hora e 32 minutos, praticamente 39% menos do tempo necessário para execução desses 
procedimentos da maneira tradicional.A Figura 4indica o resultado do processamento dos modelos 
01 e 02. 

 

 
Figura 4 – Resultado do processamento completo dos modelos 01 e 02 

 
Apesar de qualquer modelo provindo do ModelBuilder ser executado de forma rápida e 

eficaz, o que demora em alguns casos é sua concepção e preparação. Porém, a grande vantagem é 
que, uma vez elaborado, não será necessário elaborá-lo novamente. O mesmo pode ser arquivado 
para ser utilizado sempre que necessário e também compartilhado com outros usuários, com a 
possibilidade de exportá-lo para um arquivo de linguagem de programação. 

Em relação à qualidade dos dados resultantes do processamento dos dados, os mesmos 
apresentaram-se bastante satisfatórios, considerando a resolução do MDE utilizado neste estudo. Ao 
comparar os resultados com a feição de sub-bacias proveniente do AGUASPARANÁ (dados de 
melhor qualidade e resolução), foi possível observar que os resultados são confiáveis e aptos para 
serem utilizados em estudos diversos de bacias hidrográficas. Além disso, a rede de drenagem 



gerada a partir das imagens SRTM mostrou-se coerente, porém não igual, quando comparada com a 
drenagem da base digital oficial.  

CONCLUSÃO 

O uso do ModelBuilder como ferramenta para a automatização de processos mostrou-se 
bastante eficaz. O estudo aponta que a principal vantagem de empregar o ModelBuilder é a 
possibilidade de elaborar modelos para automatizar processos com o objetivo de otimizar tempo 
quando do processamento dos dados. Outro ponto positivo verificado no decorrer do presente 
estudo é que o modelo pode ser totalmente personalizado conforme as necessidades do usuário, o 
qual não precisa necessariamente possuir experiência com a ferramenta, uma vez que o 
ModelBuilder apresentou-se de fácil aprendizado e operação, além de possuir uma interface simples 
e dinâmica. Além disso, o usuário pode gravar o modelo e compartilhá-lo com a comunidade. 

Para os objetivos do estudo, o Modelo 01 mostrou-se extremamente eficiente e atendeu 
integralmente às expectativas: delimitar as maiores áreas de drenagem da bacia do Alto Iguaçu. Já 
no Modelo 02, não foi encontrada uma forma de conectar a operação de seleção de pontos ao 
modelo de uma maneira que fizesse o processo funcionar por completo de forma automática. 
Mesmo assim, os resultados também foram significativos e auxiliaram no objetivo do modelo: 
delimitar qualquer área de drenagem ou micro-bacia da bacia do Alto Iguaçu a partir de um ponto 
definido pelo usuário. 

O procedimento para geração dos resultados dos modelos 01 e 02 sem a automatização de 
processos, ou seja, pelo método normal, durou aproximadamente duas horas e 30 minutos para ser 
realizado, enquanto o tempo necessário com a utilização do ModelBuilder em ambos os modelos 
durou cerca de 39% a menos (aproximadamente uma hora e 32 minutos), ou seja, 61% do tempo 
referente ao método normal. Ressalta-se que o tempo de processamento sempre dependerá do 
tamanho dos dados a serem processados e da capacidade do computador. 

Uma simples aplicação como as duas geradas neste estudo pode ser aperfeiçoada para 
oferecer respostas automatizadas a outros fins. Sendo assim, recomenda-se o estudo para elaboração 
de modelos mais robustos, com objetivos mais complexos, a fim de auxiliar, por exemplo, na 
modelagem hidrológica, elaboração de indicadores ambientais, definição de áreas impróprias para o 
adensamento urbano, estudo da poluição da água, definição de usos da águas, estudos de 
assoreamento, dentre outros.  
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