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RESUMO - A Lei Federal noº 9.433 de 08 de janeiro de 1997, criou o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos - SINGREH e institui a Política Nacional de Recursos
Hídricos. Entre os instrumentos de gestão definidos nesta mesma lei está o Sistema Nacional de
Informações sobre Recursos Hídricos – SNIRH. Desde 2004, a Agência Nacional de Águas - ANA,
através da Superintendência de Gestão da Informação - SGI, vem trabalhando no desenvolvimento
deste sistema. O SNIRH é composto de vários subsistemas, dentre os quais, o subsistema de
Inteligência Geográfica é responsável pela integração entre os diversos subsistemas, sendo baseado
em dados espaciais. É composto por uma rede hidrográfica hierárquica topologicamente consistente
codificada pelo método de codificação de bacias de Otto Pfafstetter. Para cada trecho de curso
d´água dessa rede está associada uma área de contribuição hidrológica direta. Este trabalho
apresenta alguns resultados dos esforços da SGI na elaboração de uma metodologia que faça a
delimitação das áreas de contribuição dos trechos de curso d’água a partir de um Modelo Digital de
Elevação Hidrologicamente Consistente - MDEHC de maneira automática, através de um Sistema
de Informação Geográfica.

ABSTRACT – The Federal Law noº 9.433 of January 08, 1997, created the National Water
Resources Management System - SINGREH and issued the National Water Resource Policy. The
National Water Resource Information System - SNIRH is also among the administration tools in
this law. Since 2004, the National Water Agency - ANA, through its Superintendence of
Information Management - SGI, works for the development of this system. The Geographical
Intelligence subsystem is the responsible for the integration of the several subsystems comprising
the SNIRH, and it is based on space data composed by a topologically consistent hierarchical
hydrographic network, coded according to the Otto Pfafstetter method. For each stretch in this
network there is an associated catchment area of hydrological contribution. This work presents
some results of the SGI team efforts to develop a methodology aiming to delimeate the catchment
areas of such stretches based on a Hydrologic Consistent Digital Elevation Model - MDEHC in an
automatic way, using Geographical Information System tools.
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1. INTRODUÇÃO
A Lei Federal no 9.433, de 08 de janeiro de 1997, instituiu a Política Nacional de Recursos
Hídricos - PNRH e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SINGREH.
Dentre os instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, o art. 25 da referida lei
estabelece que “o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos - SNIRH é um sistema
de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre recursos hídricos e
fatores intervenientes em sua gestão”, e que “os dados gerados pelos órgãos integrantes do
SINGREH serão incorporados ao Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos SNIRH”. Este sistema é uma importante ferramenta de gestão das bacias hidrográficas brasileiras.
Assim, os objetivos do SNIRH são: reunir, organizar, dar consistência e divulgar os dados e
informações sobre a situação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos no Brasil; atualizar
permanentemente as informações sobre disponibilidade e demanda de recursos hídricos em todo o
território nacional; e fornecer subsídios para a elaboração dos Planos de Recursos Hídricos. O
SNIRH é composto por diversos subsistemas em sua estruturação, sendo que o subsistema de
Inteligência Geográfica, aquele que integra todos os outros subsistemas.
O subsistema de Inteligência Geográfica é formado por um conjunto de ferramentas para a
construção de uma base de dados específica para a gestão de recursos hídricos, denominada base
hidrográfica ottocodificada. O conjunto de procedimentos para a construção desta base é conhecido
como hidrorreferenciamento, no qual engloba o tratamento topológico da rede hidrográfica, a
codificação de bacias pelo método de Otto Pfafstetter (Pfafstetter, 1989) e a associação e extração
de informações geográfica a jusante e a montante de cada trecho da rede hidrográfica.
Para a codificação pelo método de Otto Pfafstetter é necessária a delimitação das
“ottobacias”, definidas como a área de contribuição de cada trecho de curso d’água1. Na primeira
versão publicada pela ANA desta base, inclusive neste congresso, intitulada Construção da Base
Hidrográfica Ottocodificada ao Milionésimo, a delimitação das áreas de contribuição foi realizada
por meio de um interpolador que leva em consideração somente a eqüidistância entre os trechos de
cursos d´água. Neste procedimento o divisor d’água se encontra na distância média entre os trechos
de curso d’água da rede hidrográfica, não considerando a geomorfologia do terreno.
Para assegurar maior correspondência entre a realidade geomorfológica e a representação
adotada para a delimitação das “ottobacias”, adotou-se os modelos digitais de elevação – MDE’s,
que permitem que as delimitações sejam realizadas com maior rigor físico, pois consideram os
dados altimétricos do terreno em suas etapas de processamento.
Os MDE’s podem ser implementados em malhas regulares ou irregulares. As malhas
regulares modelam matematicamente o terreno a partir de representações poligonais como
quadrados e retângulos (Santos et al., 2000). Os modelos baseados em malhas irregulares ou de
Rede Irregular de Triangulação (Triangulated Irregular Network - TIN) utilizam triângulos de
delaunay em sua implementação. Estes, consistem de triangulações a partir de pontos
irregularmente distribuídos pelo terreno com atributos X,Y e Z, que equivalem, respectivamente, à
longitude, latitude e altitude. Esse modelo depende do grau do polinômio empregado, da quantidade
e qualidade dos pontos utilizados (Arckermann, 1996; citado em Santos et al., 2000).
Além da construção do modelo digital de elevação compatível com a escala de trabalho é
importante torná-lo consistido hidrologicamente, isto é, garantir que a drenagem numérica2 do MDE
assemelhe-se a rede hidrográfica ottocodificada de referência. Desta forma, o objetivo principal

1

Entende-se por trecho de curso d’água o segmento entre uma foz e sua confluência, ou segmento entre confluências,
ou segmento entre uma confluência e sua nascente.
2
Comportamento do fluxo superficial da água no modelo matemático.
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deste trabalho é o estudo de metodologia que permitam a delimitação de “ottobacias” a partir MDE
gerado através da de dados da altimetria sistemática do IBGE na escala de 1:1.000.000.
Para tal, foi estabelecida uma seqüência de procedimentos de geração do Modelo Digital de
Elevação - MDE e sua posterior consistência hidrológica, bem como a geração das “ottobacias”.
A metodologia proposta pode ser dividida em 6 etapas:
1. Pré-processamento dos dados vetoriais;
2. Geração do MDE;
3. Avaliação do MDE;
4. Processamento para Consistência Hidrológica do MDE;
5. Geração de “ottobacias”;
6. Avaliação das “ottobacias” geradas.

2. PRÉ-PROCESSAMENTO DOS DADOS VETORIAIS
O processamento das informações vetoriais é a etapa fundamental na geração dos modelos
digitais de elevação - MDE, uma vez que a maioria dos interpoladores necessita que os dados
digitais de entrada estejam consistidos topologicamente (Chaves, 2002). Assim deverão ser
realizados ajustes topológicos e direcionais da hidrografia, das curvas de nível e dos pontos cotados.
A hidrografia foi reduzida a uma estrutura em rede unifilar, com todos os arcos conectados e
orientados no sentido do escoamento, assegurando que os rios estejam fluindo para o ponto de
deságüe da bacia.
Nos dados altimétricos publicados pelo IBGE foi verificada a não uniformidade na
eqüidistância das curvas em todo intervalo de altitudes. Para o intervalo de 0 a 600 metros de
altitude a eqüidistância é de 100 metros. Acima de 600 metros, a eqüidistância é de 200 metros. Foi
verificada também a densidade das curvas, identificando áreas vazias, sem informações altimétricas.
Estas são áreas potenciais para a ocorrência de problemas no MDE gerado. Com relação aos pontos
cotados foi verificada a pouca densidade destes pontos na região da bacia do rio São Francisco.
Foram usados 722 pontos, que dá uma densidade de 1 ponto para cada 880 km2 . Como se tratava
de uma bacia que tem sua foz no mar foi acrescentado às curvas de nível, as curvas batimétricas,
bem como os pontos cotados batimétricos para dar continuidade no MDE, além do limite da costa.
Visando minimizar os chamados “efeitos de bordas” no MDE, foram selecionados os dados com
um buffer de 100 km além dos limites da bacia.
Outro dado geográfico em formato vetorial utilizado para a geração do MDE foi a rede
hidrográfica ottocodificada (Figura - 2). Esta base contém várias características requisitadas pelo
algoritmo interpolador utilizado na geração do MDE, como: unifilaridade, conectividades dos arcos
e orientação de montante para jusante.
Em algumas áreas foi verificada a incompatibilidade entre as curvas de nível e a rede
hidrográfica, ou seja, hidrografia cortando as curvas de nível no sentido da menor para a de maior
cota, conforme pode ser visto abaixo. (figura 1)
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Figura 1: Incompatibilidade entre Curvas de Nível e Rede Hidrográfica
Estas incompatibilidades não são passíveis de correção pela ANA, pois a sistematização e
homologação dos dados cartográficos oficiais são atribuídas ao IBGE, órgão que deve proceder os
ajustes citados anteriormente. Sendo assim, o modelo foi gerado com as incompatibilidades
detectadas.
Ainda na etapa de pré-processamento, os dados foram convertidos em um sistema de
projeção plano, conforme recomendação técnica do desenvolvedor do algoritmo interpolador usado.
A projeção usada foi a Cônica Equivalente de Albers que é indicada para o cálculo de áreas, sendo a
projeção padrão do IBGE para este fim. Esta característica é necessária para a determinação do
valor das áreas de contribuição de cada trecho da rede hidrográfica. Os parâmetros utilizados para a
definição do sistema de projeção foram:
a. Projeção Cônica Equivalente de Albers
b. Falsa Coordenada Este: 0.000000
c. Falsa Coordenada Norte: 0.000000
d. Meridiano Central: -42.000000
e. 1º Paralelo: -4.000000
f. 2º Paralelo: -24.000000
g. Latitude da Origem: -24.000000
Através da sobreposição entre às curvas de nível e a rede hidrográfica observa-se áreas sem
informações altimétricas, porém com a presença de muitos trechos de curso d´água. Esta situação
não é desejável, pois se comporta como uma restrição e/ou incompatibilidade na performance do
algoritmo utilizado na geração do MDE. (figura 2)
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Figura 2: Áreas com vazios de curvas de nível e rede hidrográfica densa

3. GERAÇÃO DO MDE
Para a geração do MDE pode ser usado qualquer Sistema de Informações Geográficas - SIG
que possua esta função. No caso da aplicação deste trabalho, foi usado algoritmo TOPOGRID
(Hutchinson, 1989), disponível no sistema ArcGIS 9, sendo usados os seguintes dados de entrada
para o algoritmo: curvas de nível, rede hidrográfica, pontos cotados e limite para geração do
modelo. Também poderiam ser usados os dados de: polígonos de lagos naturais e pontos que
identificam depressões naturais na topografia. O TOPOGRID é um interpolador de diferenças
finitas com a eficiência dos interpoladores locais sem perder a continuidade do terreno dos
interpoladores globais (Sinhá, 2000).

Figura 3: Dados de entrada para a geração do MDE: curvas de nível, pontos cotados,
hidrografia e limite externo
Para geração do MDE, o interpolador TOPOGRID, necessita de alguns parâmetros, os quais
são descritos abaixo:
a. Enforce - Este parâmetro representa a imposição da hidrografia durante o processo
da interpolação. Ele pode ser ON ou OFF. Neste trabalho ele foi considerado ON;
b. Primary data - Define qual a fonte primária de dados mais confiável. Pode ser
Contour (curvas de nível) ou Spot (pontos cotados). Utilizado o parâmetro Contour;
c. Iterations - Define o número de iterações para cada nível de resolução durante o
processo de interpolação. O valor utilizado foi o padrão, de 30;
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d. Ajuste das Tolerâncias
•

Tol 1 - Esta tolerância reflete a exatidão e a densidade dos pontos cotados. No
caso das curvas de nível ser o dado mais confiável, este valor deverá ser a
metade da eqüidistância das curvas. Usado valor 50 metros;

•

Horizontal_std_err - Representa quantidade de erros inerentes ao processo de
conversão de dados vetorial para raster. O valor recomendado está entre 0,5 e
2. Valores maiores, modelo mais suavizados. Foi usado o valor padrão de 1;

•

Vertical_std_err - Representa quantidade de erros aleatórios presentes nos
dados de entrada. Para a maioria dos conjuntos de dados, recomenda-se a
utilização do valor 0;

•

Resolução espacial: foi usada a resolução de 200 metros, compatível com a
escala de 1:1.000.000;

Figura 4: Modelo Digital de Elevação – MDE gerado.
Somente estes processamentos não garantem a total consistência hidrológica do MDE,
devido à geração de depressões espúrias no decorrer do processamento, sendo necessária etapa de
pós-processamento para tornar o MDE gerado, hidrologicamente consistente.

4. AVALIAÇÃO DO MDE
A avaliação do MDE foi feita comparando altitudes extraídas do MDE com altitudes
conhecidas de pontos de controle. Estes pontos podem ser obtidos de duas maneiras: coleta de
pontos de controle em campo ou utilização de pontos de controle já conhecidos. Neste caso foram
utilizados pontos de controle já conhecidos, ou seja, os pontos de referência de nível – RNs da Rede
Altimétrica Nacional do IBGE. As RNs têm a limitação de não estarem distribuídas uniformemente
na região e sim ao longo de estradas. Apesar desta limitação, elas dão uma idéia de exatidão do
MDE gerado. Na bacia do rio São Francisco existe aproximadamente 6776 RNs que foram usadas
para averiguar a exatidão do MDE gerado.
Utilizou-se como parâmetro para comparação das diferenças encontradas, o Padrão de
Exatidão Cartográfico – PEC, estabelecido pelo IBGE através do Decreto nº 89.817 de 20/06/1984.
Na tabela abaixo, são apresentados os padrões do PEC, onde EP = Erro Padrão. Padrão de Exatidão
Cartográfica – PEC é um indicador estatístico de dispersão, relativo a 90% de probabilidade, que
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define a exatidão de trabalhos cartográficos. Para se classificado, segundo a PEC, 90% dos pontos
de controle testados devem estar com diferenças menores do que a PEC estabelecida na classe.
Planimétrica
PEC (mm) EP(mm)
0.5
0.3
0.8
0.5
1
0.6

Classe
A
B
C

Altimétrica
PEC (Eq)
EP (Eq)
1/2
1/3
3/5
2/5
3/4
1/2

Fonte: IBGE

Hipsometria escala 1:1.000.000

Classe
A
B
C

Planimétrica
PEC (m)
EP(m)
500
333
800
500
1000
600

Altimétrica (curva_100m)
PEC (m)
EP (m)
50
33
60
40
75
50

Altimétrica (curva_200m)
PEC (m)
EP (m)
100
66
120
80
150
100

Tabela 1: Padrão de Exatidão Cartográfico – PEC
Na Tabela 2 são apresentadas as diferenças encontradas. Estão separadas em dois grupos,
devido à PEC considerar as eqüidistâncias entre as curvas, que no presente trabalho pode ser de 100
ou 200 metros.
Classe
A
B
C

Altimétrica (curva_100m)
PEC (m)
EP (m)
50
33
60
40
75
50

% dos pontos com diferença
menor do que EP
84,69%
90,12%
94,05%

Classe
A
B
C

Altimétrica (curva_200m)
PEC (m)
EP (m)
100
66
120
80
150
100

% dos pontos com diferença
menor do que EP
77,44%
84,03%
90,61%

Tabela 2: Padrão de Exatidão Cartográfico – PEC para o MDE gerado
Analisando as diferenças apresentadas na tabela acima, verifica-se que para a condição de
90% de probabilidade, o MDE gerado pode ser classificado na PEC – CLASSE B para o intervalo
de altitude de 0 a 600 metros e PEC – CLASSE C para altitudes acima de 600 metros.

5. PROCESSAMENTO PARA CONSISTÊNCIA HIDROLÓGICA DO MDE
Esta etapa tem o objetivo de tornar o MDE gerado, hidrologicamente consistente, isto
significa eliminar depressões espúrias para garantir o escoamento superficial ao longo da
hidrografia numérica. Pode ser dividida em 3 etapas:
1. Stream Burning;
2. Preenchimento de depressões espúrias;
3. Constituição de talvegues.
5.1. Stream Burning
Stream Burning consiste na imposição forçada da hidrografia vetorial, extraída das bases
cartográficas, através do aprofundamento do relevo ao longo desta hidrografia no MDE. Esta etapa
foi realizada através da aplicação do algoritmo AgreeDEM (Hellweger, 1997), disponível na
ferramenta ArcHydroTools do ArcGIS 9. O AgreeDEM é um tipo de stream burning, que realiza a
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diminuição do valor de altitude das células do MDE ao longo da hidrografia vetorial (Chaves,
2002).
A importante característica deste procedimento é proporcionar a correta coincidência entre a
hidrografia vetorial, extraídas das cartas planimétricas e a hidrografia numérica, representada no
MDE gerado.

Figura 5: Stream Burning aprofundando o MDE ao longo da hidrografia
5.2. Preenchimento de depressões espúrias
Esta etapa, consiste em eliminação de depressões surgidas durante o processo de geração do
MDE ou aquelas introduzidas durante o processo do Stream Burning, ou ainda células sem valores
(NODATA) no MDE. Depressões são células cercadas por outras células com valores maiores de
elevação e provocam a descontinuidade do escoamento superficial para a célula vizinha, o que não é
desejável.

Figura 6: (a) depressão natural de um MDE e (b) pixel com NODATA no MDE

Figura 7: (a) depressão espúria de um MDE e (b) depressão preenchida (Fonte: Chaves,
2002)
Para efetuar o preenchimento das depressões utilizou-se a função Fill Sinks, disponível na
ferramenta ArcHydroTools do ArcGIS 9.
5.3. Constituição de talvegues
Somente os procedimentos de Stream Burning e eliminação de depressões não garantem a
correta coincidência entre a hidrografia vetorial extraídas das cartas e a hidrografia numérica
extraída do MDE. Em trechos em que a topografia não esteja devidamente representada, a
hidrografia numérica poderá estar situada ao longo de encostas, divergindo da hidrografia vetorial.
Neste caso a direção de escoamento das células adjacentes ao traçado da hidrografia apresenta
direção de escoamento diferente do fluxo natural, o que mantém uma inconsistência hidrológica no
MDE.
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Para resolver este problema, constitui-se um talvegue ao longo da hidrografia vetorial. Para
isto foi usado o algoritmo AgreeDEM (Hellweger, 1997). Para executar este procedimento, o
algoritmo necessita dos seguintes parâmetros:
a. Buffer - número de células ao redor da hidrografia vetorial que será aprofundado;
b. Smooth - número de unidades verticais (metros), que será usado para aprofundar e
interpolar as células na área do buffer;
c. Sharp - número de unidades verticais, que a célula que se está sob a hidrografia
vetorial será aprofundada adicionalmente.
Neste trabalho foram usados os seguintes valores:
•

Buffer = 5 pixels;

•

Smooth = -10;

•

Sharp = -50.
Superfície original
Superfície modificada
Hidrografia

Figura 8: Perfil que mostra a constituição de Talvegues ao longo da hidrografia vetorial

Figura 9: Constituição de Talvegues ao longo da hidrografia vetorial (Fonte: Chaves, 2002)
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Esta etapa encerra o processo de consistência hidrológica do MDE. Abaixo se tem um
resumo das três etapas da consistência hidrológica.

Figura 10:

MDE

MDE + Stream Burning

MDE+Stream Burning+Talvegue

6. GERAÇÃO DE ÁREAS DE CONTRIBUIÇÃO: “OTTOBACIAS”
Nesta etapa é feita geração das “ottobacias”, definidas como sendo a área de contribuição
para cada trecho da rede hidrográfica, baseada no modelo digital de elevação hidrologicamente
consistente. A delimitação da área de contribuição de cada trecho da rede hidrográfica é necessária
para o processo de construção e modelagem da base hidrográfica ottocodificada do subsistema de
Inteligência Geográfica do SNIRH. Pode ser dividida em 4 etapas:
1. Geração do Modelo de Direção de Escoamento;
2. Geração da hidrografia numérica coincidente com a hidrografia vetorial;
3. Geração das áreas de contribuição, “ottobacias”;
4. Avaliação das “ottobacias“ geradas.
6.1. Geração do Modelo de Direção de Escoamento
O modelo de direção de escoamento superficial descreve o sentido do fluxo entre cada célula
e pode ser calculada pelo método D8, que considera as oito direções possíveis de escoamento para
cada uma das células do modelo digital de elevação hidrologicamente consistente - MDEHC –
norte, nordeste, leste, sudeste, sul, sudoeste, oeste e noroeste. Em sentido horário, partindo da
direção leste a cada célula é atribuído um valor que corresponde à direção do escoamento desta
célula para a célula vizinha, de acordo com os valores abaixo. Este método foi introduzido por O’
Callaghan e Mark em 1984 (Tarboton, 1997) e vem sendo utilizado em varias aplicações
hidrológicas.

Figura 11: As oito posições de escoamento do método D8
No método D8 a definição do caminho de escoamento em cada célula é dada pela direção de
maior declive, conforme mostra figura abaixo.
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Figura 12 – Cálculo da declividade da célula de altitude 67 metros de um MDE. O caminho
de maior declividade é para a célula de altitude 50 metros.
Na figura abaixo se vê a seqüência na definição da direção de fluxo de um MDE.

Figura 13: MDE

Direção de escoamento Sentido do escoamento

Rede de Fluxo

A figura abaixo mostra o modelo de direção de fluxo gerado para a bacia do rio São
Francisco.

Figura 14: Modelo de direção de fluxo gerado. As cores representam as diferentes direções.
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6.2. Geração da hidrografia numérica coincidente com a hidrografia vetorial
A partir do modelo de direção de fluxo, passa-se à geração da hidrografia numérica,
coincidente com a hidrografia vetorial na escala de 1:1.000.000. Para a geração da hidrografia
numérica com esta condição, foi usado o algoritmo disponível no site da ESRI (www.esri.com),
denominado TRACEGRID (Duncan, duncan@geo.umass.edu). O TRACEGRID funciona da
seguinte maneira: dado um ponto qualquer, por exemplo a nascente de um curso d’água, o
algoritmo varre o modelo de direção de fluxo e traça o caminho percorrido deste ponto sobre a
MDE, até o ponto em que termina o MDE. É como se jogasse uma gota de água na nascente de um
curso d’água e através do modelo de direção de fluxo, o algoritmo traçaria o caminho desta gota de
água sobre o MDE até sua foz.
Para executar o TRACEGRID são necessários os pontos que determinam as nascentes dos
cursos d’água da bacia. Estes pontos de nascentes fazem parte da base hidrográfica ottocodificada,
desenvolvida pela Superintendência de Gestão da Informação – SGI da Agência. Foram
identificados 6541 pontos de nascentes dos cursos d’água da bacia do rio São Francisco.

Figura 15: Pontos de nascentes da base hidrográfica ottocodificada
O resultado do algoritmo TRACEGRID é a hidrografia numérica, representada por uma
imagem raster, com as mesmas características da imagem do MDE, sendo que, as células têm
somente dois valores: 1 (um) para as células da hidrografia numérica e 0 (zero) para o restante da
imagem.
O algoritmo TRACEGRID, em relação aos outros métodos de obtenção da hidrografia
numérica, tem a grande vantagem de gerar a hidrografia numérica coincidente com a hidrografia
vetorial na escala desejada, neste caso 1:1.000.000. Apresenta como desvantagem, o grande tempo
de processamento.
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Figura 16: Hidrografia Numérica gerada pelo TRACEGRID
Mesmo utilizando um MDEHC, foram verificadas algumas inconsistências hidrológicas na
hidrografia numérica gerada pelo TRACEGRID. As fontes destas inconsistências são várias,
podendo citar:
a. Hidrografia vetorial não coincidente com o relevo;
b. Erros no processo da construção da base ottocodificada, no que tange à
unifilação da hidrografia;
As figuras abaixo ilustram algumas das inconsistências que foram encontradas na
hidrografia numérica.

Figura 17: Nestes casos, os pontos de nascentes estavam em células vizinhas, ocasionando o
traço de somente um dos cursos d’água

Figura 18: Neste caso, os dois cursos d’água estão numa distância menor do que 1 célula, o
que ocasionou a união do traço de um dos rios com o outro
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Figura 19 – Nestes casos, o traço de um dos cursos d’água, se desviou e ligou com outro.
Verifica-se que a hidrografia vetorial está com erro, pois está cruzando uma curva de nível de
menor altitude para uma de maior. Isto se configura uma inconsistência da hidrografia vetorial
original do IBGE.

Figura 20 – Nestes casos, o traço de um curso d’água não coincidiu com a hidrografia
vetorial, pois as distâncias são pequenas entre os cursos d’água, sendo menor do que o tamanho da
célula.
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Algumas destas inconsistências não afetam os limites das “ottobacias”, por exemplo, os
desvios na hidrografia numérica dentro da mesma “ottobacias”. Outras inconsistências, aquelas
oriundas da proximidade de dois pontos de nascentes, podem ser corrigidas através da modificação
da posição da nascente. As inconsistências provenientes de erros na hidrografia vetorial original do
IBGE, terão que ser corrigidas antes da geração do MDE.
6.3. Geração das áreas de contribuição - “ottobacias”
Esta etapa pode ser divida em 3 passos:
1. Segmentação da hidrografia numérica;
2. Delimitação de áreas de contribuição dos trechos no formato raster;
3. Transformação das áreas de contribuição dos trechos de raster para polígonos.
6.3.1. Segmentação da hidrografia numérica
O passo de segmentação da hidrografia numérica, tem como objetivo estabelecer um
identificador único para cada trecho da rede hidrográfica numérica gerada na etapa anterior. A
entrada para este passo é a imagem raster que representa a hidrografia numérica gerada pelo
TRACEGRID, corrigidas das inconsistências citadas anteriormente. Neste passo, a partir desta
imagem raster e do modelo de direção de fluxo, é gerada outra imagem com um identificador único
para cada trecho da hidrografia numérica. Para cada trecho da hidrografia numérica com
identificador único, será gerada uma “ottobacia”. Para este passo, foi usada a função Stream
Segmentation implementada na ferramenta ArcHydroTools do ArcGis 9. Foram gerados 13021
trechos com identificadores únicos (figuras 21a e 21b).

Figura 20a

Figura 20b

A figura 20a é a imagem raster resultante do TRACEGRID com valores das células de 0 e 1.
A figura 20b é a imagem raster resultante da função segmentação da hidrografia. As cores
diferentes representam os trechos com identificadores diferentes.
6.3.2. Delimitação de áreas de contribuição dos trechos em formato raster
O objetivo deste passo e a delimitação dos limites das “ottobacias” de cada trecho da
hidrografia numérica. A partir da imagem resultante da etapa de segmentação da hidrografia e do
modelo de direção de fluxo, a função gera outra imagem a qual cada célula recebe o identificador
do trecho para o qual a célula drena. Para este passo foi utilizado a função A Catchment Grid
Delineation implementada na ferramenta ArcHydroTools do ArcGis 9. (figura 21a e 21b).
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Figura 21a

Figura 21b

A figura 21a é a imagem resultante da função de delimitação de áreas de contribuição. A
figura 21b é a imagem que mostra a hidrografia numérica sobreposta à imagem das “ottobacias”.
6.3.3. Transformação das áreas de contribuição dos trechos de raster para polígonos
Esta etapa é a transformação das áreas de contribuição de cada trecho gerada no passo
anterior, representada pela imagem raster para formato vetorial (polígonos). É feita por uma função
presente nos softwares SIG, de conversão de imagem em formato raster para o formato vetorial
(polígono). Para isso foi usada a função Catchment Polygon Processing implementada na
ferramenta ArcHydroTools do ArcGis 9. (figura 22a, 22b e 22c)

Figura 22a
Figura 22b
Figura 22c
Polígonos resultante da transformação da imagem raster (Figura 22a). Polígonos com
sobreposição da hidrografia raster (Figura 22b) e vetorial (Figura 22c).
Com esta etapa, finaliza-se o processo de geração de “ottobacias”, sendo necessária uma
avaliação do resultado. A camada dos polígonos que representam as áreas de contribuição de cada
trecho da hidrografia é um dado de entrada no processo de construção e modelagem da base
hidrográfica ottocodificada.

7. AVALIAÇÃO DAS “OTTOBACIAS” GERADAS
Nesta etapa foi feita uma avaliação visual nas “ottobacias” geradas. Se já existir a
informação de “ottobacias” para a região, em escala maior, poderá ser feita uma avaliação mais
aprofundada. A avaliação deverá contemplar a comparação dos limites das “ottobacias” com limites
do relevo topográfico.
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Figura 23 – Exemplos de “ottobacias” geradas
Percebe-se através das figuras acima que algumas “ottobacias” não representam a realidade
do relevo topográfico. Estes problemas na delimitação das “ottobacias” são causados por problemas
no MDEHC usado para a geração destas. Nota-se que os problemas são mais acentuados quando há
um afastamento da rede hidrográfica (figura 23) e nos locais onde os dados de altimetria têm
densidade menor (figuras 24a, 24b e 24c).

Figura 24a

Figura 24b

Áreas
com
pouca
densidade
de
dados
de

Figura 24c
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A figura abaixo representa o fluxograma das etapas de geração do MDEHC e das
“ottobacias”.
Dados de Altimetria:
Origem: IBGE
- Curvas de Nível
- Pontos Cotados

Dados de Hidrografia:
Origem: Hidroreferenciamento
- Hidrografia unifilar

Dados da bacia:
Origem: ANA
- Limite da bacia com Buffer

Conversão dos dados
num sistema de
projeção adequado

Topogrid

Constituição de
Talvegues

Preenchimento
de depressões

Preenchimento de
depressões gerados no
durante o processo de
constituição de talvegues

MDEHC

Stream
Burning

MDE

Avaliação do MDE
gerado

Modelo de
Direção de
Fluxo

MDEHC_FDR

Dados de Hidrografia:
Origem: Hidroreferenciamento
- Pontos de Nascentes dos rios

Determinação de
identificador único para
cada trecho da hidrografia
numérica

HIDRO_TRACE_C_LN

TRACEGRID
Geração da hidrografia
numérica

HIDRO_TRACE

Avaliação da hidrografia
numérica gerada

HIDRO_TRACE_C

Correção das
inconsistencias
encontradas

Geração das “ottobacias” no
formato de imagem

Convenções
Dados de Entrada:

OTTOBACIAS_RAS

Geração das “ottobacias” no
formato vetorial (poligonos)

Imagem Raster
Resultante
Processamento
em software

OTTOBACIAS

Processamento
Manual

Figura 25: Fluxograma de geração do MDEHC e “ottobacias”
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Abaixo, um resumo das informações geradas durante a execução da metodologia.

Curvas de Nível

Pontos Cotados

Hidrografia

MDE

MDEHC

Modelo Direção de Fluxo

Pontos de nascentes dos cursos
d’água

Hidrografia Numérica

“Ottobacias”

Figura 26 – Resumo dos dados utilizados e resultados gerados
XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos

19

8. CONCLUSÕES
Analisando os resultados da aplicação da metodologia para a bacia do rio São Francisco,
podemos concluir que a metodologia proposta mostrou-se eficaz na geração das “ottobacias”.
Considerando somente os dados altimétricos na escala de 1:1.000.000, as “ottobacias” geradas
apresentam alguns problemas na definição de seus limites. Não é recomendada a edição do plano de
informação das “ottobacias“, pois com este procedimento quebra-se a relação existente entre
MDEHC e “ottobacias”.
Com a finalização do trabalho, alguns pontos podem ser levantados para discussão como
qual o sistema de projeção mais adequado para esta finalidade e quais os parâmetros desta projeção?
Como realizar as edições necessárias nas informações contidas na cartografia básica fornecida pelo
IBGE? Quais os dados que podem ser incorporados na geração do MDEHC permitindo uma
melhoria na delimitação das “ottobacias”? O DEM do SRTM pode ser usado para este fim?
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