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DELIMITAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS COM AUXÍLIO DE 

GEOPROCESSAMENTO 

Ernani José Ramme1 & Cláudio Marchand Krüger2 

 

RESUMO --- O presente trabalho apresenta um método para a geração de bacias hidrográficas a 
partir de modelos digitais do terreno com auxílio do programa ArcHydro. Geralmente, as 
delimitações de bacias e sub-bacias hidrográficas são desenvolvidas a partir dos levantamentos 
topográficos em meio analógico, procedimentos estes que podem apresentar um grande tempo de 
execução e uma grande probabilidade de erros na delimitação, motivo pelo qual foram realizadas 
pesquisas para encontrar a melhor forma de geração de bacias hidrográficas com auxílio de 
geoprocessamento. Os métodos apresentados foram aplicados para a geração automática de bacias 
no município de Curitiba, Paraná. No artigo, são apresentados os passos necessários para a 
delimitação automática de bacias com o auxílio do geoprocessamento.  
 

ABSTRACT --- The present paper studies the generation of watersheds from digital elevation 
models with the aid of the ArcHydro software. In general, watershed delimitations are developed 
from topographical surveys in analogical way and these procedures can lead to a great amount of 
time for execution and a great probability of errors in the delimitation. For these reasons a research 
was carried out about the best form of generation of watersheds with the help of a geographic 
information system (GIS). The presented method had been applied for the automatic generation of 
basins in the city of Curitiba, Paraná. In the paper, the necessary steps for the automatic delimitation 
of basins using GIS are presented. 
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1 – INTRODUÇÃO 

Atualmente, as delimitações de bacias e micro-bacias existentes na Companhia de Saneamento 

do Paraná – SANEPAR não apresentam uma origem definida, ou seja, não há um registro de quem 

as gerou e qual a margem de precisão envolvida nestas delimitações. Desta forma, há necessidade de 

se realizar a sua validação, efetuada normalmente com o auxílio de programas CAD, mapas e visitas 

em campo quando necessário.  

O principal objetivo da automatização seria o de obter uma delimitação com um método bem 

definido, onde, como exemplo, se levará em consideração a topografia (quando existente) dos 

arruamentos. A maioria das delimitações manuais não leva em consideração os arruamentos, gerando 

assim uma delimitação da bacia hidrográfica que não representa a situação real do terreno. A 

automatização permite que se obtenha uma modelagem próxima do mundo real. Para isto, é 

necessário seguir alguns critérios no pré-processamento dos dados no trabalho de criação do modelo 

digital do terreno, pois, caso contrário, os resultados do método automatizado poderão resultar de 

pior qualidade que os do método manual. 

Diante disso, o objetivo principal do presente estudo é criar uma sistematização para 

delimitação de bacias e sub-bacias hidrográficas no município de Curitiba com o auxílio de 

geoprocessamento. No tocante aos objetivos específicos do estudo é comparada a delimitação 

automática de uma bacia hidrográfica a partir de um modelo digital de elevações (MDE) com a 

delimitação atualmente utilizada pela SANEPAR. 

 

2 – DELIMITAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS ATRAVÉS DO MDE 

O processo de delimitação de bacias hidrográficas através de um MDE em formato raster 

requer em primeira instância a escolha adequada do tamanho da célula ou pixel. As definições do 

tamanho da célula e resolução dependem muito do objetivo da análise e do tamanho da área 

estudada. O U.S. Geological Survey sugere padrões de tamanhos de células para o MDE a partir de 

uma escala de mapa, como verificadas na Tabela 1 (Maidment (2001) apud Marcellini (2002)). 

 

Tabela 1 - Tamanhos de células para o MDE, segundo USGS. 

Escala do Mapa Tamanho da célula Utilização 

1: 24.000 30 m Áreas urbanas, pequenas bacias 
hidrográficas 

1:100.000 60 m Pequenas a médias bacias hidrográficas 
1:250.000 100 m Grandes bacias hidrográficas 

1:1.000.000 1 km Escala global e continental 
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Para a delimitação de bacias hidrográficas a partir de um MDE no formato raster são geradas 

informações como: a direção de fluxo e o fluxo acumulado. A direção de fluxo consiste em indicar a 

partir de uma célula principal para onde o fluxo deverá seguir, de acordo com a declividade das 

células vizinhas. Logo, o fluxo acumulado indica quantas células uma célula estudada recebe de 

contribuição. 

 

2.1 – Algoritmos para delimitação automática de bacias hidrográficas 

Para a delimitação automática de bacias hidrográficas através do MDE, os programas de 

sistemas de informações geográficas (SIG) necessitam de algoritmos que determinem as direções dos 

fluxos da água de uma região. Atualmente, os softwares ArcView e River Tools 3.0 utilizam como 

padrão o algoritmo D-8, porém o River Tools 3.0 em algumas situações utiliza-se de procedimentos 

do algoritmo D-Infinitesimal, os quais serão exemplificados a seguir:  

 

2.1.1 Algoritmo D-8 

O algoritmo D-8 introduzido por O’Callaghan e Mark (1984) apud Tarboton (1997) define 

que, a partir de uma célula central envolvida por oito células vizinhas, a direção do fluxo da célula 

central terá que se deslocar para somente uma célula vizinha que apresentar a maior declividade em 

relação às outras. Nos softwares de SIG as codificações das células são definidas por potências de 2, 

definidas a partir de Leste, no sentido horário, como exemplificado na Figura 1. Uma das 

desvantagens do algoritmo é que em situações em que a direção do fluxo diverge para duas 

declividades na célula, o mesmo não consegue definir para qual sentido deverá ir o fluxo, devido ao 

fato das suas direções estarem com espaçamento fixo de 45º. Em algumas situações é necessário 

forçar o seu caminhamento. 

 

32 64 128

16 FONTE 1

8 4 2
 

 

Figura 1 - Codificação das direções de fluxo no algoritmo D-8. 
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2.1.2 Algoritmo de Múltiplos Sentidos 

Como mencionado acima, o algoritmo D-8 tem uma deficiência na representação de células 

que apresentam direções de fluxos divergentes. Partindo desse problema, alguns pesquisadores 

desenvolveram algoritmos que executam fluxos de múltiplos sentidos. Tarboton (1997) desenvolveu 

um algoritmo denominado D-Infinitesimal (D-∞) com o objetivo de minimizar os problemas das 

células com direções divergentes. O algoritmo D-∞ segue uma metodologia semelhante ao algoritmo 

D-8; a única diferença é na fase inicial da decisão, onde se a direção do fluxo da célula divergir, o 

algoritmo irá repartir o fluxo para somente duas células vizinhas dentre as oito células vizinhas.  

O cálculo do sentido do fluxo do algoritmo D-∞ é realizado da seguinte forma: é considerado 

somente um sentido de fluxo para cada célula, que é representado por uma quantidade contínua 

variando de 0 a 2π; logo em seguida é determinado a partir do centro da célula principal e o centro 

das células vizinhas oito faces triangulares e com ângulo máximo de 45o, ou seja, a direção pode 

variar somente dentro dessa faixa. O ângulo de direção do fluxo indica em qual célula e face o 

sentido do fluxo estará. A vantagem de utilizar as faces triangulares é de evitar a aproximação dos 

valores de elevação no plano e diminuir a influência das células com uma maior elevação, como pode 

ser visto na Figura 2 (Tarboton, 1997). 

 

 

 

Figura 2 - Definição do sistema de direção do modelo D-∞ (Tarboton, 1997). 
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Resumidamente, o algoritmo D-∞ tem como função dividir as células vizinhas em 8 faces 

triangulares com um ângulo máximo de 45º; na seqüência é calculado o vetor resultante para aquela 

face a partir das declividades nas direções ortogonais; em seguida é realizada a análise em todas as 

faces onde é apontada a face com maior vetor resultante, indicando a maior inclinação.  

Fazendo uma comparação do algoritmo D-∞ com o D-8, pode-se dizer que o algoritmo D-∞ 

apresenta uma melhor divisão que o D-8, porém, ainda não é o algoritmo mais utilizado, pois requer 

a sua programação nos programas de SIG atuais. Também vale observar que o algoritmo D-∞ não 

tem um critério para a divisão de fluxo para cada célula, pois não leva em consideração a área de 

contribuição para cada uma das duas células vizinhas receptoras (Tarboton, 1997). 

 

3 – METODOLOGIA PARA DELIMITAÇÃO DE BACIAS - APLICAÇÃO PARA O 

MUNICÍPIO DE CURITIBA 

No presente estudo dá-se ênfase à geração do divisor de águas de uma bacia através do MDE. 

Torres et.al (2004) realizaram uma comparação entre a delimitação manual e a digital. Na 

delimitação manual, apresentou-se uma variação de limites em média de 2% a menos que as bacias 

geradas pelo modelo digital, demonstrando dessa maneira ser confiável a geração pelo processo 

digital. Mas para que o MDE obtenha um resultado de delimitação satisfatório é necessário seguir 

um procedimento de preparo da base para que a mesma tenha um sistema hidrológico sem nenhuma 

falha. Neste estudo é utilizado o módulo ArcHydro (Maidment, 2002) com o programa ArcGIS 8.1 

para o preparo do modelo digital de elevações (MDE) e posterior delimitação das bacias e sub-

bacias hidrográficas. 

A metodologia para o preparo do MDE e delimitação segue a seguinte ordem, a qual será 

detalhada na seqüência: 

 

1. Geração do modelo digital de elevação em formato TIN (triangulação) com os dados de 

referência: curvas de nível, pontos cotados e linhas dos rios e córregos; 

2. Conversão do MDE em formato TIN para o formato raster (grid); 

3. Utilização do módulo ArcHydro para pré-processamento da base em formato grid, inclusão 

de sistema hidrológico no grid e delimitação das bacias hidrográficas no MDE. 

 

3.1 – Geração do modelo digital de elevação em formato TIN  

A geração do MDE no formato TIN no ArcGIS é realizada através da extensão 3D Analyst. 

Em seguida, é realizada uma análise crítica do modelo, verificando se o mesmo apresenta alguma 
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incoerência nos dados, como, por exemplo, pontos cotados e curvas de nível com valores 

incoerentes. A Figura 3 demonstra o MDE em formato TIN com os dados já corrigidos para o 

município de Curitiba.  

 

Figura 3 – Modelo digital de elevações em formato TIN do município de Curitiba. 

 

3.2 – Conversão do MDE em formato TIN para o formato grid 

A próxima etapa é converter o formato do MDE de TIN para o formato grid, uma vez que o 

algoritmo para geração de direção de fluxo só trabalha com MDE neste formato. Para a geração do 

MDE em formato grid deve-se fixar o tamanho da célula em um valor que atenda a precisão 

esperada do modelo. Neste estudo, foi fixado o valor de 5 metros para a célula do grid. 

 

3.3 – Utilização do módulo ArcHydro 

O módulo ArcHydro permite desenvolver um conjunto de dados que coletivamente descreve 

um sistema de drenagem padrão para uma bacia, proporcionando uma análise de um modelo digital 

de terreno em formato grid onde são geradas informações como: direção de fluxo, fluxo acumulado, 

definição do fluxo (rio) e a delimitação da bacia hidrográfica. Alguns dados podem ser representados 

em formato vetorial, como, por exemplo, as bacias e as linhas de drenagem (rio). Outra 
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funcionalidade do ArcHydro é a possibilidade de utilizar atributos dos dados gerados para estudo de 

modelos hidrológicos. O módulo ArcHydro é utilizado em duas etapas, sendo a primeira o pré-

processamento do terreno, e a segunda a delimitação da bacia hidrográfica. 

 

3.3.1 Pré-processamento do terreno 

Nesta fase é preparado o MDE para a inclusão do sistema de drenagem. Esse item é 

subdividido em 11 etapas, devendo as mesmas ser executadas na seqüência. 

 

3.3.2 Aprimorando o MDE 

O MDE a princípio não tem nenhuma característica linear como o rio. Para isto é necessário 

utilizar a metodologia burning/fencing que significa marcar no MDE onde é que a água deverá 

permanecer. Esse método consiste em aumentar a elevação de todas as células do MDE, com 

exceção daquelas que coincidirem com os rios, fazendo dessa maneira com que a água seja mantida 

no rio.  

 

3.3.3 Preenchimento de depressões e picos 

Segundo Paranho Filho (2000) apud Torres et. al. (2004) na geração do MDE, mesmo com os 

dados corrigidos, pode haver ocorrência de erros do tipo sink que significam células com elevações 

pequenas e do tipo peaks significando células com alta elevação em relação as suas células vizinhas 

(Figura 4), fatos estes ocasionados pelo algoritmo que calcula o MDE. De acordo com um estudo de 

Tarboton et. al. (1991) apud Torres et. al. (2004) em MDE com resolução de 30m ocorreram entre 

0,9% a 4,74% das células com erros do tipo sinks ou peaks. 

 

 

 
Figura 4 – Vista em perfil de um sink e um peak (Torres et. al., 2004). 
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Nesta etapa de preparo da base são executadas as correções desses erros. Vale observar que 

nesta fase pode ocorrer a perda de informações como depressões pontuais e poços, condição 

necessária para se obter um modelo com fluxo contínuo entre as células. 

 

3.3.4 Direção de fluxo 

Na seqüência da preparação do MDE é necessário atribuir valores para que se possa definir a 

direção do escoamento da água, sendo determinada a direção de fluxo para cada célula 

demonstrando dessa forma o caminho mais íngreme da célula. Como apresentado no tópico referente 

ao algoritmo D-8, essa numeração varia de 1 a 128 em fatorial de 2. A Figura 5 demonstra o MDE 

com a direção de fluxo. 

 

Figura 5 – MDE com direção de fluxo. 
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3.3.5 Acumulação do fluxo  

Nessa etapa é executada a acumulação do fluxo por célula. Tem como princípio analisar a área 

de drenagem em quantidade de células que estão a montante de um dado ponto, formando dessa 

maneira os rios (Figura 6). 

 

 

Figura 6 – Células com fluxo acumulado. 

 

3.3.6 Definição do rio 

Após a geração do fluxo acumulado é necessário definir quais células que receberão a 

denominação de rio. Para isso é estipulado que todas as células com os maiores valores de fluxo 

acumulado recebem um atributo de número 1 e as demais recebem valores nulos. Para a definição do 

rio é necessário estipular quantas células com valores de fluxo acumulado serão definidas como rio. 

Na Figura 7 o módulo ArcHydro tem como valor padrão de 1% (células vermelhas) dos máximos 

valores de fluxo acumulado, porém foi observado que realizando o processo com valor de 0,1% 

(células pretas) a definição do rio se ajusta mais com a hidrografia existente. 

 

 

Figura 7 – Definição das células com atributo de rios. 

 

3.3.7 Divisão dos Rios  
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Esta etapa tem como função identificar cada trecho do rio com um código, fazendo com que 

todas as células do trecho tenham o mesmo código. Na Figura 8 pode-se observar pelas cores a 

divisão dos rios por trechos, sempre levando em consideração as interseções entre as linhas dos rios. 

 

 

Figura 8 – Divisão dos rios por trechos. 

 

3.3.8 Delimitação das Bacias hidrográficas por trechos de rio  

Nesta etapa é feita a delimitação das bacias hidrográficas dos trechos divididos no passo 

anterior. São relacionadas todas as células que têm o seu fluxo direcionado para o trecho (Figura 9). 

 

 

Figura 9 – Bacias hidrográficas por trechos do rio. 

 

3.3.9 Conversão das bacias por trecho de formato grid para formato vetorial  

Esta etapa tem como objetivo converter o mapa em formato grid da etapa anterior para o 

formato vetorial. A conversão insere informações de áreas, perímetros dos polígonos e código do 

trecho no banco de dados de cada polígono. A Figura 10 demonstra os polígonos gerados por 

trecho. 
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3.3.10 Produção de linhas de drenagem  

Esta função converte o modelo raster que contém células com definição de rio para feição de 

linha de drenagem no formato vetorial shapefile (Figura 11). Na conversão são adicionadas 

informações no banco de dados, como comprimento do rio e código do trecho. 

 

3.3.11 Processo de unificação de bacias  

Esta função unifica todas as bacias hidrográficas acima de um rio até a sua foz. Este processo 

acelera enormemente a delimitação das bacias. O processamento gera bacias conforme a Figura 12. 

Também se pode concluir que para ter a obtenção de boas delimitações nas divisas de município é 

necessário ter os dados topográficos dos municípios de divisa. 

 

Figura 10 – Polígonos das bacias hidrográficas por trechos de rios. 
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3.3.12 Processamento de pontos de escoamento  

O objetivo desta etapa é criar pontos que identifiquem e relacionem a saída de cada trecho de 

rio antes de suas interseções com suas respectivas bacias de contribuição. 

 

Figura 11 – Shapefile com a rede hidrográfica. 

 

3.3.13 Processamento de bacia hidrográfica 

Todas as etapas demonstradas acima no pré-processamento do terreno devem ser realizadas 

antes do processamento da delimitação das bacias hidrográficas. O pré-processamento do terreno 

torna mais rápida a delimitação das bacias hidrográficas. 
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Figura 12 – Polígonos dos rios de sua montante até a sua foz (saída). 

 

3.3.14 Delimitação de bacias hidrográficas para um grupo de pontos 

A delimitação de bacias hidrográficas para um grupo de pontos necessita que quatro etapas do 

pré-processamento do terreno estejam concluídas, sendo: a de direção de fluxo, definição do rio, 

poligonal da bacia por trecho e poligonal da bacia por unificação dos rios até sua foz. É necessário 

definir o nome para o grupo dos pontos, e conseqüentemente, são escolhidos no mapa os pontos que 

serão as saídas das bacias. Após é gerada a delimitação das bacias hidrográficas por grupos de 

pontos (Figura 13). 
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Figura 13 – Traçado de bacias a partir de grupos de pontos. 

 

4 – ANÁLISE COMPARATIVA 

Com o objetivo de validar o método de delimitação automática das bacias hidrográficas foram 

realizadas análises de comparação entre as bacias existentes na Sanepar com as bacias delimitadas 

pelo método automático. A comparação (Tabela 2 e Figura 14) compreende a análise da área das 

sub-bacias e o traçado dos divisores de água. No caso da área, foi analisada a sub-bacia do Ribeirão 

dos Padilhas onde os resultados apresentaram uma diferença de 0,85% a menos da área entre a 

existente e a gerada pelo método automático.  

 

Tabela 2 – Comparação das áreas de bacias pelos métodos atual e automático.  

Bacia 

  Atual Automático Diferença 

Área (km²) 32,25 31,98 -0,85% 
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Figura 14 – Comparação entre bacia gerada manualmente e pelo método automático. 

 

Outra validação foi a análise das divisas entre as bacias, conforme a Figura 15. Pode-se 

observar que os traçados do método automático estão próximos do existente, portanto confirmando 

também a validade do método. O único problema observado é em relação às bacias de divisa de 

municípios onde são necessários os dados topográficos e hidrológicos dos municípios vizinhos para 

um melhor resultado. 

 

5 – CONCLUSÕES 

O presente trabalho realizou um estudo dos métodos de delimitação automática de bacias 

hidrográficas com auxílio do geoprocessamento e a sua comparação com as delimitações atualmente 

utilizadas pela SANEPAR no município de Curitiba. Foram apresentados os conceitos e critérios 

necessários para a implementação da metodologia de delimitação automática de bacias, com 

aplicação para o município de Curitiba. A metodologia demonstrada está dividida em etapas, as quais 

são necessárias para um eficiente processo de delimitação. E por último, a análise comparativa entre 

a delimitação atual com as geradas pelo método automático. 
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Figura 15 – Comparação das delimitações atual e automática 

 

Este trabalho demonstrou que é possível com auxílio de um SIG e do geoprocessamento e com 

dados topográficos confiáveis a geração de delimitações de bacias hidrográficas que atendam as 

necessidades do usuário. Como foi demonstrado, a análise comparativa apresentou um erro menor 

que 1% na área da bacia do Ribeirão dos Padilhas e os traçados das bacias ficaram muito próximos 

entre a delimitação atual e do método automático; porém, vale observar que para uma perfeita 

delimitação são necessárias informações topográficas dos municípios vizinhos daquele município 

trabalhado. 

A metodologia para delineamento automático de bacias está presente no pacote computacional 

ArcHydro, o qual exige do usuário conhecimentos de hidrologia e geoprocessamento para aplicação 

correta dos métodos disponíveis no referido pacote, sendo que na sua execução deve-se 
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paralelamente realizar uma análise crítica dos resultados obtidos, devendo quando necessário, 

realizar novamente a fase não validada.  

Na atualidade, a utilização de SIG e geoprocessamento torna os processos mais rápidos e com 

uma metodologia bem definida, mas para se obter um resultado satisfatório, é necessário que os 

dados utilizados sejam os mais precisos e confiáveis quanto possível. 
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