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RESUMO --- O Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH) é um dos 
instrumentos de gestão definidos na Lei Federal no 9.433 de 08 de janeiro de 1997, que institui a 
Política Nacional de Recursos Hídricos. Desde 2004, a Agência Nacional de Águas(ANA) trabalha 
na especificação dos módulos do SNIRH. O módulo de Inteligência Geográfica do SNIRH é o 
responsável pela interoperabilidade com os demais módulos e se baseia em dados geoespaciais 
composto por uma rede hidrográfica hierárquica e topologicamente consistente, baseada na 
codificação de bacias de Otto Pfafstetter. Para cada trecho de curso d´água dessa rede existe uma 
área de contribuição hidrológica direta associada (ottobacias). A informações nativas da base 
hidrográfica ottocodificada apresentam além da codificação de bacia de Otto Pfafstetter, a 
codificação de cursos d’água e de rios que derivam das codificações de bacia. A base hidrográfica 
ottocodificada que atenderá ao SNIRH foi construída com base na rede hidrográfica do 
mapeamento sistemático do IBGE na escala 1:1.000.000 e possui 178.851 trechos de cursos d’água, 
89.803 cursos d’água e nascentes, 114.708 rios, 1.043 fozes, bem como 177.217 ottobacias. 

ABSTRACT --- The National Water Resource Information System (SNIRH) is one of the 
management instruments defined by the Federal Law # 9,433 of January 8, 1997 that rules about the 
National Water Resource Policy. Since 2004, the National Water Agency (ANA) works on the 
specification of the SNIRH modules. The SNIRH’s module of Geographic Intelligence is 
responsible for the interoperability with the other modules and is related to geospatial data that is 
composed of a hierarchal hydrographic network topologically consistent based on the Otto 
Pfafstetter basin codification. For each stretch of this network there is a catchment area of 
hydrologic contribution associated named Ottobasin. The native information derived from the 
named hydrographic “ottocodified” base present the codification of watercourse and the 
codification of river that are derived from the Otto Pfafstetter basin codification. The hydrographic 
“ottocodified” base that will support the SNIRH was built using the hydrographic network of the 
IBGE systematic mapping in the scale of 1:1.000.000 and is composed of 178.851 stretches of 
watercourse, 89.803 watercourses and springs, 114.708 rivers, 1.043 river mouths, as well 177.217 
ottobasins. 
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1 - INTRODUÇÃO 

O módulo de Inteligência Geográfica do SNIRH é composto por três processo distintos. O 

primeiro, foco deste trabalho, consiste na construção de uma base hidrográfica ottocodificada ao 

milionésimo. O segundo processo compreende a compreende a incorporação de informações 

geoespaciais e tabulares a essa base hidrográfica. E, por fim, o terceiro processo consiste no 

desenvolvimento de ferramentas e na determinação das regras de negócio que auxiliarão os 

tomadores de decisão nas ações de gestão em recursos hídricos. 

1.1 - Instrumentos e princípios da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) 

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), 

além de tratar de outras regulamentações. 

Dentre os instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, o art. 25 da referida lei 

estabelece que “o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos 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)”. 

Os princípios básicos do SNIRH, citados no art. 26 da mesma lei, compreendem a 

descentralização da obtenção e produção de dados e informações, a coordenação unificada do 

sistema e o acesso aos dados e informações garantidos a toda a sociedade. 

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. 

1.2 - Construção da base hidrográfica ottocodificada na escala do milionésimo 

Dentre os esforços de atendimento aos objetivos do SNIRH, especificamente no que se 

refere à modelagem e ao tratamento dos dados geoespaciais da rede hidrográfica que irão compor o 

banco de dados desse sistema, a Agência Nacional de Águas (ANA), por meio da 

COPPETEC/UFRJ (2001), com a contribuição do engenheiro Flávio José Lyra da Silva, começou o 

desenvolvimento da construção da base hidrográfica ottocodificada e passou a utilizá-la como 

suporte à gestão em seus processos internos. Desde então, a construção da base hidrográfica 

ottocodificada vem sendo aprimorada internamente na ANA e ajustada às necessidades de 

integração com banco de dados espaciais. 
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A construção da base hidrográfica ottocodificada consiste de um conjunto de processos para 

tratamento topológico da rede hidrográfica com base na codificação de Otto Pfafstetter (1989) e que 

permite associar e extrair informações a jusante e a montante de cada trecho da rede. 

Assim, em 2004 teve início a construção da base hidrográfica ottocodificada tendo por 

origem o mapeamento sistemático da carta de hidrografia do IBGE na escala do milionésimo. 

Escolheu-se essa escala porque se trata do único mapeamento que recobre de forma sistemática todo 

o território nacional e atende os pré-requisitos para a gestão de recursos hídricos. 

As etapas do processo de produção dessa base envolvem diversos procedimentos de edição 

na referida carta, obtendo-se uma representação da hidrografia na forma de rede unifilarizada 

composta de primitivas discretas do tipo nó (representando nascentes, confluências e exutórios ) e 

arcos (representando os segmentos entre nós). 

Os seguintes termos e expressões são adotados no contexto da base hidrográfica 

ottocodificada: 

• Trecho de curso d’água - segmento entre uma foz e sua confluência, ou segmento entre 
confluências, ou segmento entre uma confluência e sua nascente; 
• Curso d’água – conjunto dos trechos de cursos d’água consecutivos, desde a foz até a 
nascente, cujo critério de seleção de trechos decorre da análise da maior área de contribuição de 
jusante a montante a partir de cada confluência; 
• Rio - junção de trechos de curso d’água contíguos que possuem a mesma toponímia. 
• Nascente - representação das nascentes dos cursos d’água, ou o ponto mais a montante do 
curso d’água; 
• Confluência-Foz - representação de todas as fozes de cursos d’água, ou o ponto mais a 
jusante de um curso d’água; 
• Confluência - representação das fozes de cursos d’água que não deságuam no mar; 
• Foz - representação das fozes de cursos d’água que deságuam no mar. 

 Uma visão geral da construção da base hidrográfica ottocodificada é ilustrada na figura 1 

Figura 1: Desenho esquemático resumido do processo de construção da base hidrográfica 
ottocodificada 

Como produto da construção da base hidrográfica ottocodificada são geradas tabelas 

contendo informações da chamada “Topologia Hídrica”, aqui definida como um conjunto de 

informações agregadas e discretizadas por trecho de curso d’água, que tem como referência a sua 
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área de contribuição direta. Essas informações de Topologia Hídrica, importantes para os processos 

de gestão de recursos hídricos, são as seguintes: 

• código Otto Pfafstetter do curso d’água onde o trecho se insere. 
• código Otto Pfafstetter da ottobacia referente ao trecho. 
• comprimento do trecho de curso d’água, em quilômetros. 
• distância, em quilômetros, ao longo dos cursos d’água, do ponto de jusante do trecho à linha 
de costa de referência, tendo como referência o trecho de curso d’água. 
• distância, em quilômetros, ao longo do curso d’água, do ponto de jusante do trecho à foz do 
curso d’água onde se encontra (é o curso d’água pelo critério de Otto Pfafstetter, cujo código é dado 
por cocursodag) 
• área, em quilômetros quadrados, da ottobacia do trecho de curso d’água. 
• área, em quilômetros quadrados, da bacia a montante do trecho de curso d’água de 
referência (incluindo a área de contribuição do próprio trecho). 
• sentido em que a hidrografia foi vetorizada: “+1” de montante para jusante e “-1” de jusante 
para montante. 
• código de rio correspondente ao nome do rio no trecho, obtido na carta do milionésimo, já 
corrigido. 
• tipo de corpo de água correspondente ao nome do rio no trecho (rio, córrego, ribeirão, etc.) 
obtido na carta do milionésimo, já sistematizado. 
• preposição de ligação entre o tipo de corpo hídrico e o nome do rio no trecho propriamente 
dito (de, do, da, dos, del, de las, etc.), obtido na carta do milionésimo, já sistematizado. 
• nome do corpo d’água no trecho propriamente dito, obtido na carta do milionésimo, já 
sistematizado; 
• nome completo do curso d’água (Corpodag+Ligação+Nome), obtido na carta do 
milionésimo, já sistematizado; 
• comprimento do rio, em quilômetros; 
• distância, em quilômetros, do ponto de jusante do rio à linha de costa de referência. 
• código Otto Pfafstetter do curso d’água onde cocursodag deságua; 
• comprimento do curso d’água, em quilômetros; 
• número do trecho imediatamente a jusante da confluência 
• número do trecho imediatamente a montante da confluência, no curso d’água onde deságua 
• número do trecho imediatamente a montante da confluência, no curso d’água afluente 
(cocursodag) 
• distância, em quilômetros, da foz de curso d’água de referência até a linha de costa; 
• área, em quilômetros quadrados, da ottobacia do curso d’água. 
• margem de Curso D’água onde deságua Curso D’água de maior ordem, tendo como 
referência de montante para jusante. 
• ordem, a partir da foz da bacia no mar (curso d’água que deságua diretamente no mar é 
ordem 1, o que deságua nele é 2, e assim por diante), do curso d’água 
• numeração máxima do número de algarismos do código Otto Pfafstetter de bacia, tendo 
como referência o código de bacia da ottobacia. 
• numeração máxima do número de algarismos do código Otto Pfafstetter de curso d’água, 
tendo como referência o código de curso d’água. 
• dominialidade do curso d’água 
• longitude em coordenadas geográficas em graus decimais da foz do trecho de curso d’água. 
• latitude em coordenadas geográficas em graus decimais da foz do trecho de curso d’água. 
• longitude em coordenadas geográficas em graus decimais da cabeceira do trecho de curso 
d’água. 
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• latitude em coordenadas geográficas em graus decimais da cabeceira do trecho de curso 
d’água. 

Essas informações são produzidas a partir de rede hidrográfica unifilar e discretizada por 

trechos de cursos d’água e referenciadas às áreas de contribuição de cada trecho. 

2 - CONSTRUÇÃO E TRATAMENTO TOPOLÓGICO DA REDE 

HIDROGRÁFICA AO MILIONÉSIMO 

Para a construção e o tratamento topológico da rede hidrográfica ao milionésimo, as 

seguintes etapas foram observadas de forma seqüencial: 

• aquisição da base cartográfica do milionésimo; 
• construção e edição topológica da rede hidrográfica; 
• delimitação das bacias hidrográficas associadas a cada trecho de curso d’água;
• codificação de bacia de método de Otto Pfafstetter; 
• sistematização da toponímia de rios; e 
• incorporação das informações hídricas nativas. 

2.1 - Aquisição da base cartográfica ao milionésimo 

A hidrografia utilizada pela ANA para a construção da base hidrográfica ottocodificada foi 

obtida a partir da hidrografia vetorial do mapeamento sistemático brasileiro na escala do 

milionésimo fornecido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

A área de trabalho para a construção da hidrografia ottocodificada engloba, necessariamente, 

os limites físicos de uma bacia hidrográfica. Como o limite territorial do Brasil ocorre por outros 

critérios, que não somente divisores de bacia ou correntes de água, é normal que o mapeamento 

sistemático nacional não abranja todas as bacias que fazem parte do Brasil. Assim, foi necessário 

recorrer ao mapeamento sistemático de todos os países da América do Sul com exceção do 

Suriname (figura 2). Essa base foi obtida por meio do Projeto “Digital Chart of the World Server”, 

mantido pela Universidade do estado da Pensilvânia (EUA). A escala dessa base está compatível 

com a escala 1:2.500.000 e foi editada para se ajustar à base 1:1.000.000. 

As ottobacias utilizadas como área de trabalho foram as de números 39, 4, 5, 6, 7, 84 e 89. 

Não foi necessário unifilar toda a bacia 8 pois somente as bacias 84 (Alto Rio Paraná) e 89 (Alto 

Rio Paraguai) abrangem a região brasileira. Por isso, tomaram-se as devidas providências para se 

ajustar as distâncias à foz das bacias 84 e 89 à distância da foz da bacia do rio Paraná no mar. 
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Figura 2: Articulação das cartas topográficas na escala 1:1.000.000 e abrangência das bacias de 
interesse na América do Sul. 

2.2 - Construção e edição topológica da rede hidrográfica na escala do milionésimo 

A aquisição da base hidrográfica ottocodificada na escala do milionésimo englobou a 

construção de uma rede unifilar, topologicamente consistente quanto aos aspectos de conectividade, 

em formato de grafo (árvore) e sem confluências duplas. 

As representações de cursos d´água por linhas duplas ou por polígonos são adequadas para a 

visualização e a produção cartográfica. Entretanto, para a análise de redes e para o a construção da 

base hidrográfica ottocodificada, os trechos de cursos d´água devem ser representados por 

segmentos de linha ou arcos, que por sua vez estão conectados por nós que representam nascentes, 

confluências e fozes. 

Para que se possa extrair a topologia da rede hidrográfica, faz-se necessário representá-la 

sob a forma de uma estrutura lógica encadeada em que haja somente um ponto de saída, ou foz, e 

um caminho único entre dois pontos. Essa representação está de acordo com um grafo matemático 

denominado árvore. Isso significa que, para aplicação na construção da base hidrográfica 

ottocodificada, cada trecho da rede deve ter um único nó de origem e um único nó de destino, e 

cada nó da rede deve conectar dois trechos somente, não permitindo confluência dupla de trechos de 

cursos d’água. 

Assim, é necessário representar todos os trechos de curso d’água de margem dupla e os 

demais corpos d’água (lagos, reservatórios e brejos) por uma linha artificial e única de centro 

(figura 3). Para aplicações em navegação, essa linha artificial central poderá seguir outros requisitos 

de representação. 
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Figura 3: Exemplo de edição de rede hidrográfica para formato de árvore de reservatório. 

As maiores dificuldades apresentadas na construção da base hidrográfica ottocodificada, na 

escala do milionésimo, situam-se nas regiões planas e alagadas, como na calha do rio Amazonas 

(figura 4) e na região da bacia do rio Paraguai. Assim, optou-se simplesmente por representar os 

cursos d’águas principais e não representar os cursos d’água inseridos nas áreas alagadas. De todo 

modo, esses cursos d’água estão associados a algum curso d’água principal. 

Figura 4: Exemplo de edição de rede hidrográfica para formato de árvore em áreas alagadas. 

Em caso de bacias costeiras, utiliza-se a linha de costa como sendo o “curso d´água 

principal” da bacia onde a “foz” seria considerada como o ponto da linha de costa mais a Norte, em 

sentido horário. Por outro lado, o ponto da linha de costa mais a Sul é considerado como a 

“cabeceira” do “curso d’água principal” da bacia (figura 5). Entende-se como curso d’água 

principal aquele que possui a foz da maior bacia. No decorrer do processo de construção da base 
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hidrográfica ottocodificada, as variáveis geradas por esse modelo de bacia costeira são ajustadas à 

realidade da bacia, como, por exemplo, a subtração da distância da foz da bacia ao mar.

Figura 5: Exemplo de edição de rede hidrográfica para formato de árvore em bacia costeira. 

Vale ressaltar a importância de se garantir a conectividade espacial, ou seja, estabelecer a 

chamada “estrutura arco-nó”. Nesse contexto, é importante que sejam utilizadas ferramentas 

computacionais adequadas para a edição topológica de redes, visando a utilização em SIG. Essas 

ferramentas devem permitir o processamento e a extração das seguintes informações essenciais à 

construção da base hidrográfica ottocodificada e inerentes à modelagem de redes em SIG: 

• codificação numérica e única de cada trecho de curso d’água (arco); 
• codificação numérica e única de cada nó da rede (nó de origem e nó de destino); e 
• comprimento de cada trecho. 

Tradicionalmente, os aspectos operacionais de edição topológica fazem parte do escopo de 

treinamentos básicos de operação dos programas computacionais de SIG.  

Dentro do método de construção da base hidrográfica ottocodificada, os itens acima são 

armazenados em uma tabela com cinco colunas, sendo que cada uma delas contém os seguintes 

atributos que expressam a topologia da rede: 

• a primeira coluna apresenta a numeração única do trecho; 
• a segunda coluna estabelece a numeração do nó de origem do trecho; 
• a terceira coluna define a numeração do nó de destino do trecho; 
• a quarta coluna contém o comprimento do trecho; e  
• a quinta coluna representa a área de contribuição equivalente ao trecho. 

2.3 - Definição da bacia de contribuição sobre a rede hidrográfica 

Ao longo da rede hidrográfica se pode determinar infinitos pontos a partir dos quais está 

associado uma bacia de contribuição a montante. Para solucionar esse problema de determinações 
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de infinitas bacias, o tratamento topológico de rede considera uma área de contribuição em um 

universo discretizado. 

Na rede hidrográfica topologicamente consistente, os traçados dos limites das bacias de 

contribuição de cada trecho de curso d’água e o relevo da área de estudo devem estar compatíveis 

entre si dentro da mesma escala de trabalho. Nas aplicações hidrológicas em SIG, os dados de 

relevo são comumente representados por Modelos Digitais de Elevação (MDE) hidrologicamente 

consistentes. 

Uma vez produzidos os limites dessas bacias de contribuição, se deve realizar uma edição de 

ajuste para garantir a compatibilização entre os trechos de cursos d’água, as suas respectivas bacias 

e o relevo. 

Considerando-se a segmentação de bacias, interbacias e intrabacias é possível associar 

diversos atributos a cada trecho de curso d’água e a sua respectiva área de contribuição. Por outro 

lado, essas áreas discretizadas de contribuição podem ser agregadas para reconstituir, assim, a bacia 

de todos os trechos a montante considerados. 

Na construção da base hidrográfica ottocodificada ao milionésimo, geraram-se as áreas de 

contribuição hidrológica para cada trecho de curso d’água utilizando um interpolador local, 

determinístico e exato que leva em consideração somente a distância entre os trechos de cursos 

d’água (Figura 6). Esse algoritmo gera polígonos de Voronoi ou de Thiessen, mas com a utilização 

de dados de entrada no formato vetorial linear ao invés de dado vetorial pontual. Essa solução foi 

utilizada em um momento em que a disponibilidade de dados digitais sobre altimetria era escassa e 

a delimitação automática de divisores de bacia era limitada pelos recursos computacionais. A nova 

versão dessa base contemplará áreas de contribuição hidrológica para cada trecho de curso d’água, 

obtidos por meio de modelos digitais de elevação hidrologicamente consistentes. 

Figura 6: Exemplo de áreas de contribuição hidrológica (ottobacias) geradas por eqüidistância entre 
trechos de cursos d’água. 
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2.4 - Codificação de Bacias de Otto Pfafstetter 

2.4.1 Definição 

A codificação de bacias de Otto Pfafstetter permite a hierarquização das bacias 

hidrográficas, ou seja, a definição da posição relativa e o ordenamento entre as bacias e interbacias. 

De posse do código de Otto Pfafstetter pode-se identificar a posição relativa de uma bacia ou 

interbacia com relação às demais, sejam estas subdivisões ou localizadas a montante ou a jusante. 

2.4.2 Codificação de Ottobacias 

A codificação de Otto Pfafstetter se baseia nos seguintes princípios: 

• o curso d’água principal de uma bacia é sempre o que tem a maior área de contribuição a 
montante; 
• a partir da identificação do curso d’água principal, codificam-se suas bacias afluentes por 
área de contribuição; 
• as quatro bacias maiores recebem códigos pares que são atribuídos de jusante a montante: a 
bacia mais a jusante é a de código 2, a bacia imediatamente a montante desta recebe o código 4, a 
próxima recebe o código 6 e a mais a montante de todas, 8; e 
• as interbacias recebem códigos ímpares, sendo a da foz a número 1, a interbacia entre as 
bacias 2 e 4 recebe o valor 3, e assim por diante, até a última bacia de montante, que recebe o 
número 9. 

Para melhor compreensão dos princípios da codificação de Otto Pfafstetter ver figura 7. 

Figura 7: Exemplo de codificação de bacia do rio Itaúnas, prefixo 75978 

Cada bacia, interbacia e intrabacia devidamente codificada e discretizada, conforme o nível 

de detalhe para o trecho, passa a ser uma Ottobacia. 

As bacias determinadas anteriormente podem ser novamente codificadas conforme o nível 

de detalhe a atingir, sendo, então, atribuído um algarismo adicional. As bacias pares são codificadas 

como uma nova bacia integral, sendo que cada afluente, no trecho correspondente à maior área de 

contribuição, passa a ser considerado um novo curso d’água principal. As interbacias são 

codificadas considerando-se o mesmo rio principal da fase anterior, restrito ao trecho incremental 
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considerado. O processo pode ser repetido enquanto houver afluentes na rede hidrográfica 

representada na escala de trabalho adotada. 

2.4.3 Codificação de Cursos D’água 

A codificação de Otto Pfafstetter tem como foco as bacias, mas pode ser adaptada para a 

codificação de cursos d’água. No método de construção da base hidrográfica ottocodificada se 

adaptou a codificação de bacias aos respectivos trechos de curso d’água. Nessa adaptação, o código 

de curso d’água deriva do próprio código da bacia, mas excluídos os últimos algarismos ímpares, 

que identificam as interbacias, até o próximo número par (figura 8). 

Após cada trecho de curso d’água receber sua codificação, pode-se armazenar este código 

em banco de dados relacional e, por meio de consultas, selecionar todas as bacias e interbacias a 

montante e a jusante de um trecho. A codificação de bacias de Otto Pfafstetter e a sua adaptação 

para codificação de curso d’água atuam como índices espaciais específicos para determinar as 

regras de negócio nos sistemas de informação de gestão de recursos hídricos. 

Figura 8: Exemplo de codificação de curso d’água da bacia do rio Itaúnas (números sublinhados). 
Numeração menor equivale aos algarismos que foram eliminados da codificação de bacia. 

2.5 - Sistematização de toponímia de cursos d’água (Código de Rio) 

A sistematização de toponímia de cursos d’água é realizada por meio de álgebra relacional 

em banco de dados. Para este trabalho, caracteriza-se como “rio” um ou mais trechos de curso 

d’água contíguos que possuem a mesma toponímia. 

A codificação de Otto Pfafstetter se baseia no critério hidrológico, que considera como curso 

d’água principal aquele de maior área de contribuição a montante. Isto faz com que todos os cursos 

d’água estejam matematicamente identificados, mesmo estando sem nomes. A atribuição de nomes 

fica facilitada e exige apenas que se faça a correspondência do código de curso d’água com o nome 

do rio e a sua distância à foz da bacia. 

A nomenclatura dos rios adotada na base hidrográfica ottocodificada utiliza a toponímia 

extraída da cartografia sistemática. A sistematização divide a toponímia nos campos “corpo d’água” 
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(decorpodag), “ligação” (deligacao) e “nome” (norio), em que corpo d’água identifica o tipo de 

curso d’água, tais como rio, ribeirão, córrego, cañada, fleuve, entre outros. O campo “ligação” 

compreende preposições utilizadas para ligar os “corpos d’água” com o “nome” do rio como, por 

exemplo, de, da(s), do(s), del, de la(s), de los, entre outros. O campo “nome” é a denominação que 

compreende o topônimo completo sem o tipo de corpo d’água que o define e de sua preposição de 

ligação, caso ocorra. Lembra-se que toponímias não devem ser escritas por meio de abreviações. 

Por exemplo, deve-se escrever “Santa Maria” e não “S. Maria”. 

Depois de sistematizadas todas as partes que compõem os nomes de rios, ambas são 

concatenadas para compor o seu topônimo completo. Para cada rio é atribuído um código único 

relacionado ao código de curso d’água de Otto Pfafstetter que permite distinguir dois rios 

homônimos em bacias diferentes. 

O raciocínio utilizado para isso é o seguinte: o nome de rio completo terá seu código 

formado pelo código de curso d’água do trecho mais a jusante concatenado o número zero. Se já 

existe um nome de rio mais a jusante do curso d’água, esse receberá o código do curso d’água 

concatenado mais ao número 1 e assim por diante (figura 9). Esse código é chamado de código de 

rio (corio). O resultado desse procedimento é a existência da tabela: RIO. Os campos da tabela RIO 

compreendem: corio – código Otto Pfafstetter do nome do rio; decorpodag – tipo de corpo de água 

(Rio, Ribeirão, Córrego, etc.); deligacao – preposição de ligação (de, da, do, del, etc.); norio – 

nome do rio propriamente dito e noriocomp – nome completo do rio (conjugação de decorpodag + 

deligacao + norio).

A sistematização dos nomes de rios por meio da construção da base hidrográfica 

ottocodificada na escala do milionésimo gerou uma tabela com 13.397 nomes completos de rios, 

desses, 9.544 nomes não são repetidos. Levando-se em consideração somente o nome do corpo 

d’água, seja ele rio, córrego ou riacho, tem-se 6.904 nomes únicos. O nome “São Francisco”, por 

exemplo, é listado 40 vezes. Desses, apresenta-se 2 vezes como córrego, 11 vezes como Igarapé, 4 

vezes como riacho, 5 vezes como ribeirão, uma vez como vazante e 17 vezes como rio. 

Figura 9: Exemplo de codificação de rio da bacia do rio Itaúnas, prefixo 75978 
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2.6 - Extração de informações hídricas nativas e normalização de tabelas 

As informações resultantes e relacionadas à topologia hídrica são de três naturezas: nativas, 

agregadas e hidrorreferenciadas. As informações nativas envolvem as informações originadas 

diretamente da rede hidrográfica e da construção da base hidrográfica ottocodificada, como 

comprimento do trecho, distância a foz da bacia ou do curso d’água, área de contribuição do trecho, 

área a montante, e conexão entre rios, por exemplo. As informações agregadas são as resultantes de 

sobreposição espacial entre um plano de informação qualquer e as ottobacias. As informações 

hidrorreferenciadas resultam da agregação por proximidade das feições espaciais, tendo como 

referência as informações da topologia hídrica referenciadas aos trechos de curso d’água. 

A construção da base hidrográfica ottocodificada também compreende o pré-processamento 

de informações hídricas em banco de dados geográficos com conseqüente modelagem, 

transformação e normalização das tabelas originais citadas. A figura 10 apresenta o diagrama de 

classe conceitual de acordo com a modelagem OMT-G proposta por Davis (2000). 

Figura 10: Modelo de classes conceitual 
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No final do processo são produzidas oito tabelas ou entidades: 

• TRECHO_DE_CURSO_DAGUA; 
• CURSO_DAGUA; 
• RIO; 
• TIPO_DE_DOMINIALIDADE; e 
• OTTOBACIA; 
• CONFLUÊNCIA; 
• FOZ; 
• NASCENTE. 

A tabela TRECHO_DE_CURSO_DAGUA está associada às tabelas CURSO_DAGUA e 

RIO por meio da relação n:1 (Figura 10). A tabela OTTOBACIA está relacionada com a tabela 

TRECHO_DE_CURSO_DAGUA por meio de uma relação 1:0..1, pois cada trecho de curso d’água 

está associado a uma Ottobacia, com exceção das Ottobacias de contribuição direta para o mar, que 

não possuem nenhum trecho associado. A Tabela NASCENTE está associada à tabela 

CURSO_DAGUA pela relação 1:1, pois cada curso d’água possui uma nascente. Já as entidades 

CONFLUÊNCIA e FOZ são complementares e estão associadas à tabela CURSO_DAGUA pela 

relação 1:0..1, pois cada curso d’água possui uma confluência ou foz. 

2.7 - Nascente, Confluência e Foz 

Na base hidrográfica ottocodificada as confluências de curso d’água que não deságuam no 

mar são nomeados como CONFLUÊNCIA, do contrário, FOZ. Cada curso d’água tem associado a 

ele uma nascente e uma confluência ou uma foz. 

Figura 11: Nascente, Confluência e Foz relacionados aos códigos de cursos d’água. 

2.8 - Base hidrográfica ottocodificada ao milionésimo 

Por fim, ao término do processo de construção da base hidrográfica ottocodificada se tem a 

rede hidrográfica ottocodificada (trecho de curso d’água, curso d’água e rio), as ottobacias, a foz, as 

confluências, as nascentes e o Modelo Digital de Elevação (MDE) hidrologicamente consistente. 

No caso da base hidrográfica ottocodificada ao milionésimo não foi possível gerar o Modelo Digital 
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de Elevação (MDE) hidrologicamente consistente, pois a geração das ottobacias foi realizada por 

meio da interpolação local, determinística e exata de divisores de bacias a partir da distância entre 

os trechos de cursos d’água, conforme apresentado na seção 2.3. 

O produto final da construção da base hidrográfica ottocodificada compõe 178.851 trechos 

de cursos d’água, 89.803 cursos d’água e nascentes, 114.708 rios, 1.043 fozes, bem como 177.217 

ottobacias. A fato de existir mais trechos de cursos d’água do que ottobacias ocorre por dois 

motivos: 1) ottobacias costeiras não possuem trechos de cursos d’água associados e, 2) trechos de 

cursos d’água menores que 1km (ou 1mm na escala 1:1.000.000) não possuem ottobacias. 

A tabela 1 e a figura 12 apresentam a distribuição dos trechos de curso d’água a partir do 

nível de codificação de bacia de Otto Pfafstetter, ou seja, do número de algarismos de cada código 

de bacia. Quanto mais detalhada é a hidrografia da bacia, maior é o número de algarismos. 

No que diz respeito à granularidade da base hidrográfica ottocodificada na escala do 

milionésimo, pode-se observar que 96,38% da base possui, no mínimo, ottobacias de nível 6 e 

99,66% de ottobacias nível 5. Desse modo, dependendo da aplicação, pode-se optar pela utilização 

de uma base mais detalhada ou mais generalizada. A diferença entre o número de ottobacias 

acumuladas, no mínimo, nível 5 e nível 6 é de apenas 3,28%. Assim, sugere-se que seja utilizada a 

base hidrográfica ottocodificada na escala do milionésimo agregada por ottobacias com, no mínimo, 

nível 6, pois em uma única unidade nível 5 podem existir até 9 unidades nível 6 (figura 13). 

Tabela 1: Freqüência de nível de codificação de bacias de OttoPfafstetter, da base hidrográfica na 
escala do milionésimo. 

Nível da 

codificação de 

bacia de 

Ottofafstetter 

Freqüência de Ottobacias 

Freqüência de 

Ottobacias 

Acumuladas 

Porcentagem (Freqüência de 

Ottobacias Acumuladas/Total 

de Ottobacias) 

3 32 178.561 100,00% 

4 576 178.529 99,98% 

5 5.852 177.953 99,66% 

6 36.571 172.101 96,38% 

7 75.629 135.530 75,90% 

8 48.615 59.901 33,55% 

9 10.400 11.286 6,32% 

10 822 886 0,50% 

11 61 64 0,04% 

12 3 3 0,001% 
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Figura 12: Exemplo de nível de codificação de bacia de OttoPfafstetter da base hidrográfica na 
escala do milionésimo, bacia do rio Itaúnas. 

Figura 13: Exemplo de nível 6 de codificação de bacia de OttoPfafstetter da base hidrográfica na 
escala do milionésimo, bacia do rio Itaúnas. 

3 - DISCUSSÃO 

A geração da base hidrográfica ottocodificada ao milionésimo por processos automáticos 

permitiu a recodificação de algumas bacias e a proposta de subdivisão de outras. Um desses 

exemplos foi a divisão da bacia 5 em 5 e 5-0 (figura 14). A bacia 5 compreende a parte continental 

da bacia 5, enquanto que a bacia 5-0 compreende a ilha de Marajó mais agregada. A proposta de 

codificação de bacias de Otto Pfafstetter propõem o digito zero somente para intra-bacias, mas, 

neste trabalho, o dígito zero também foi utilizado para caracterizar ilhas. 
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Figura 14: Codificação de bacias de Otto Pfafstetter nível 2 para a Bacia 5 e adjacentes 

Os principais problemas apresentados na construção da base hidrográfica ottocodificada 

foram: a determinação da linha de costa de referência e a unifilação da rede hidrográfica em áreas 

alagadas, como a calha do rio amazonas ou a bacia do rio Paraguai. 

A linha de costa de referência é muito importante no processo de codificação de bacias, pois 

dependendo da interpretação, a codificação de bacias modifica-se completamente. Esse problema 

ocorre principalmente nas regiões de costa onde a baía se confunde com o rio que deságua no mar. 

Um exemplo clássico desse problema é a determinação da foz do rio Tocantins, se esse faz parte, ou 

não, da baía de Marajó. Outro exemplo é a Lagoa dos Patos, que foi considerada uma “baía” no 

processo de construção da base hidrográfica ottocodificada ao milionésimo (figura 15). Já a Lagoa 

Mirim foi considerada como um corpo d’água por estar conectada à Lagoa dos Patos pelo Canal de 

São Gonzalo (figura 16). 

A geração de ottobacias por meio da eqüidistância entre trechos de cursos d’água está longe 

de ser a melhor opção no processo de construção de qualquer base hidrográfica ottocodificada. 

Assim, a discussão que se segue a partir de agora é no sentido de determinar qual o melhor modelo 

digital de elevação (MDE) para a geração das ottobacias e em qual escala. Sem se esquecer que o 

MDE tem que estar em conformidade com a hidrografia de referência, de tal forma que esse modelo 

esteja hidrologicamente consistente. Com a disponibilização maciça de dados de altimetria 

provenientes dos órgãos de levantamento sistemático cartográfico ou de missões espaciais com esse 

propósito, como é o caso do SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission), a discussão segue no 

sentido de como e qual produto será utilizado na geração de ottobacias, visto que, nos últimos anos, 

as dificuldades de processamento computacional foram reduzidas com a introdução de 

computadores com maior capacidade de processamento. 
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Figura 15: Determinação da linha de costa (linha preta) na região da Lagoa dos Patos 

Figura 16: Determinação da linha de costa (linha preta) na região da Lagoa Mirim 

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A base hidrográfica ottocodificada ao milionésimo é um modelo discreto de dados que 

possui várias vantagens e desvantagens. Segundo Meneses & Galvão(2005), as principais vantagens 

da codificação de bacias de Otto Pfafstetter compreendem: método hierárquico, baseado na 

topografia da área drenada, topologia da rede de drenagem, codificação de bacias com economia de 

dígitos, informação topológica embutida nos dígitos, fácil implementação por programação, 

aplicabilidade global e fácil integração com sistemas de informação geográfica. 

Além disso, os códigos derivados do código de bacia de Otto Pfafstetter, como o código de 

curso d’água e o código de rio, permitem novas aplicações e determinação de novas variáveis que 

ajudam o gestor na tomada de decisão em recursos hídricos. Como por exemplo, pode-se citar 
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outras variáveis pré-processadas como os níveis de códigos de bacias e de cursos d’água, ordem de 

afluência dos cursos d’água e outras variáveis pré-processadas que ajudam o tomador de decisão 

tanto em sistemas mais simples, como consultas espaciais em desktop mapping, ou em sistemas 

mais complexos, por meio de consultas espaciais em sistemas gerenciadores de banco de dados 

geoespaciais. 

A limitação de utilização dessa base como instrumento de gestão de recursos hídricos está 

diretamente relacionada à escala de 1:1.000.000 do mapeamento sistemático. Assim, deve-se estar 

atento à escala de destinação dessa base nos processos de tomada de decisão. Essa base já é 

utilizada para construir o Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH). 

Vale ressaltar que a base hidrográfica ottocodificada soluciona grande parte dos problemas 

para gestão em recurso hídricos, mas não todos, pois esse modelo de dados espaciais discretos 

possui algumas limitações de escala e granularidade. Essa análise só é válida a partir do momento 

que a escala de análise não seja menor do que uma ottobacia ou trecho de curso d’água e que a 

granularidade atenda a precisão solicitada. Uma solução a essa limitação é a utilização de modelos 

híbridos, que utilizem modelos discretos (ottobacias ou trehos de curso d’água) e modelos contínuos 

(modelo digital de elevação hidrologicamente consistente). 

A construção da base hidrográfica ottocodificada ao milionésimo tem a sua maior vantagem 

nos processos automatizados e sistematizados. As maiores dificuldades apresentadas nesse processo 

são as etapas subjetivas e interpretativas, como a determinação da linha de costa e a unifilação da 

base hidrográfica. Porém, é importante que a comunidade participe na atualização dessa base 

sugerindo novas interpretações da linha de costa e da unifilação da rede hidrográfica nacional, 

principalmente nas regiões alagadas. 

O modelo unifilar em formato de árvore da rede hidrográfica, que o método de codificação 

de bacias de Otto Pfafstetter exige, se ajusta a grande parte dos cursos d’água do Brasil. Mas é 

evidente que em regiões alagadas esse modelo não representa perfeitamente a realidade dessas 

áreas. Mas, até que exista uma metodologia de codificação de bacias que modele regiões alagadas 

que permita enlaces e que apresente todas as vantagens da codificação de bacias de Otto Pfafstetter, 

a atual base hidrográfica ottocodificada ao milionésimo atende às principais indagações dos 

gestores e tomadores de decisão em Recursos Hídricos. 
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