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DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
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RESUMO --- O objetivo principal do presente estudo é criar um sistema de codificação de bacias e 
sub-bacias para auxílio nos processos de manutenções de redes e pesquisas de dados pertinentes aos 
sistemas de esgotamento sanitário. Os principais sistemas de codificação de bacias utilizados no 
Brasil são analisados e é proposta uma metodologia para a codificação operacional de um sistema de 
esgotamento sanitário, tendo como estudo de caso a bacia e micro-bacias hidrográficas do Ribeirão 
dos Padilhas, no município de Curitiba, Paraná. 
 
 
ABSTRACT --- The main objective of the present study is to create a system of codification of 
basins and sub-basins to be used in the tasks of maintenances of sewer networks and research of 
pertinent data in the sanitary systems. The main basin codification systems used in Brazil are 
examined and a methodology for the operational codification of sewer networks is proposed, having 
as case study the basin and sub-basins of the Ribeirão dos Padilhas, in the city of Curitiba, Paraná. 
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1 – INTRODUÇÃO 

O objetivo principal do presente estudo é criar um sistema de codificação de bacias e sub-

bacias para auxílio nos processos de manutenções de redes e pesquisas de dados pertinentes aos 

sistemas de esgotamento sanitário. O objetivo específico da pesquisa é a elaboração de uma 

metodologia para a codificação operacional de um sistema de esgotamento sanitário, tendo como 

estudo de caso a bacia e micro-bacias hidrográficas do Ribeirão dos Padilhas, no município de 

Curitiba, Paraná. 

 

2 – JUSTIFICATIVA PARA A CODIFICAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 

A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR mantém um cadastro técnico digital do 

sistema de abastecimento de água e do esgotamento sanitário, que serve de auxílio para projetos, 

pesquisas e manutenções das redes. Atualmente, o sistema de abastecimento de água dispõe de uma 

codificação setorial da rede, denominado CODOPE onde se estabelece uma nomenclatura que 

permite a interação com os demais sistemas de informações da empresa, trazendo desta maneira uma 

maior flexibilidade e rapidez na manutenção das redes de água e também uma perfeita correlação 

entre a entidade codificada e o código atribuído. 

O sistema de esgotamento sanitário, por se tratar de uma unidade operativa que se inicia nas 

redes coletoras passando pelos coletores-tronco e estações elevatórias até chegar à estação de 

tratamento de esgoto, dificulta a criação de sub-bacias de fluxo, uma vez que nem sempre o sistema 

é limitado pelas bacias hidrográficas naturais. Por exemplo, há situações em que a topografia do 

terreno não permite a coleta por gravidade e há necessidade de instalação de uma estação elevatória, 

cuja principal função é coletar e transportar o esgoto para uma outra bacia hidrográfica. 

Sem uma codificação operacional, o levantamento de dados do sistema de esgoto é feito após 

a pesquisa de várias fontes de informação, tais como: bancos cadastrais dos clientes, mapa com a 

inscrição imobiliária, base cadastral da rede coletora de esgoto e as delimitações das bacias 

hidrográficas. Essa pesquisa de informações para o levantamento de dados acaba gerando uma 

demora no processamento, tendo assim um atraso no repasse das informações para o solicitante e, às 

vezes, a perda de informações no decorrer do processo. 

A área responsável pela manutenção das redes utiliza o cadastro da rede coletora de esgoto 

para as execuções de manutenções preventivas e manutenções corretivas. A manutenção preventiva 

tem como princípio a programação das manutenções, na qual existe a necessidade de informações do 

sistema de esgoto, como: número de economias, metragem de rede e acessórios instalados na rede; 
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já a manutenção corretiva tem como objetivo atender manutenções que são geradas por solicitações 

dos clientes. 

Tendo em vista a situação descrita, é de se esperar que a criação de um sistema de 

codificação para a rede de esgotamento sanitário tenda a contribuir com a agilidade no levantamento 

de informações e repasse para os interessados. Atualmente, vem se discutindo dentro da empresa um 

meio de geração dessa codificação, onde é necessário considerar a topografia do terreno, sistema de 

esgotamento e a base cadastral dos clientes. 

A área do estudo é o município de Curitiba, e a proposta de codificação será validada para a 

a bacia hidrográfica do Ribeirão dos Padilhas (Figura 1). 

 

Figura 1 - Bacias hidrográficas do município de Curitiba. 
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3 – CODIFICAÇÃO DE BACIAS E DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Os sistemas de codificação de sistemas de água ou esgoto têm como principal objetivo a 

interação de dados espaciais com um banco de dados, permitindo dessa maneira uma melhor análise 

e quantificação das informações de uma determinada área de estudo. Neste tópico demonstra-se o 

funcionamento da codificação operacional do sistema de abastecimento de água da SANEPAR e os 

sistemas de codificação de bacias hidrográficas utilizados nos órgãos federais. Na etapa de 

desenvolvimento da codificação operacional de um sistema de esgotamento sanitário foi elaborada 

uma metodologia que usa os princípios das codificações apresentadas. Salienta-se desde já que o 

processo de codificação será manual, cabendo ao executor seguir os procedimentos a serem 

descritos. 

 

3.1 – Codificação do Sistema de Abastecimento de Água da SANEPAR 

A codificação tem como objetivo definir os critérios para a implantação da Codificação 

Operacional (CODOPE) para sistemas de abastecimento de água e respectivos setores operacionais, 

estabelecendo nomenclatura uniforme que permita a interação com os demais sistemas de 

informações operacionais da Empresa (Britto, 2002). 

A Codificação Operacional (CODOPE) tem como definição a criação de um sistema de 

códigos numéricos (10 dígitos) conferidos aos sistemas de abastecimento de água e respectivos 

setores operacionais, com a função principal de identificá-los de forma organizada e sistêmica, 

trazendo uma perfeita correlação entre a entidade codificada e o código atribuído. A estruturação é 

organizada a partir da estrutura hidráulica dos sistemas de abastecimento de água, guardando a 

correlação funcional estabelecida pela lógica operacional, sendo 2 níveis de codificação: a primária e 

a secundária, conforme Figura 2 a seguir. 

 

 

Figura 2 - Codificação do sistema de abastecimento de água da SANEPAR (Britto, 2002). 
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As numerações do CODOPE são divididas como é mostrado na Figura 3. 

 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º
 

Figura 3 – Seqüência de codificação do CODOPE. 

onde: 

1º ao 4º - Representa o número da área de influência; 
5º - Representa o número do setor de distribuição; 
6º e 7º - Representa o número da zona de pressão; 
8º - Representa o número da área de medição; e 
9º e 10º - Representa o número do setor de manobra. 
 

A Figura 4 demonstra a codificação operacional de um sistema de abastecimento de água. 

(0010)
(Área de Influência)

Gravidade (00100)

(0010001)

Medidor (Área de Medição)

Reservatório(Área de Influência)

Válvula Redutora de Pressão
(Zona de Pressão)

Booster(Zona de Pressão)

Elevatória(Setor de Distribuição)

Recalque (00101)

(0010001000)

(00100000)

(00101011)(0010101)

(00101001)

(00100010)

(0010000000)

(0010101100)(0010100101)(0010100100)

(0010)
(Área de Influência)

Gravidade (00100)

(0010001)

Medidor (Área de Medição)

Reservatório(Área de Influência)

Válvula Redutora de Pressão
(Zona de Pressão)

Booster(Zona de Pressão)

Elevatória(Setor de Distribuição)

Recalque (00101)

(0010001000)

(00100000)

(00101011)(0010101)

(00101001)

(00100010)

(0010000000)

(0010101100)(0010100101)(0010100100)

 

Figura 4 – Exemplo de codificação operacional de um sistema de abastecimento de água. 

 

Como exemplo de um esquema de codificação operacional de água demonstrado na Figura 4, 

parte-se da área de influência (reservatório) com código “0010”, em seguida define-se o setor de 

distribuição que neste caso era por gravidade com código “0”, na seqüência define-se a zona de 

pressão, sendo esta uma área abastecida por uma válvula redutora de pressão recebendo o código 

“01”, após é definida a área de medição, onde neste caso será a de código “0” e por fim chega-se nas 

divisões por setores de manobra que serão codificados seqüencialmente a partir do código “00”, 

ficando dessa forma o CODOPE igual “0010001000”. 
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3.2 – Codificação e classificação das bacias hidrográficas brasileiras para fins de planejamento 

A seguir, apresentam-se as classificações e codificações de bacias hidrográficas mais 

utilizadas pelos órgãos federais, com o objetivo de planejamento e tratamento de dados hidrológicos. 

 

3.2.1 Classificação adotada pelo DNAEE/ANEEL 

No início da década de 70, com o objetivo de aprimorar a estrutura da área hidrológica, o 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE), órgão já extinto e substituído pela 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), firmou um acordo de cooperação técnica com o 

Serviço Geológico Norte-Americano (U.S. Geological Survey – USGS) por meio de sua divisão de 

Recursos Hídricos, dentro do programa da agência para desenvolvimento internacional (Agency For 

International Development - USAID), tendo como objetivo o tratamento informatizado dos dados 

hidrológicos. Nesta iniciativa, foi criado, em fevereiro de 1972, o “Projeto Hidrologia” (Meneses e 

Galvão, 2005). 

Uma das tarefas iniciais do Projeto Hidrologia foi a divisão do território nacional em oito 

grandes bacias ou regiões hidrográficas, cada uma delas subdividida em dez sub-bacias, tendo como 

objetivo a codificação das estações fluviométricas (Ibiapina et al., 1999 apud Meneses e Galvão, 

2005). As oito grandes bacias hidrográficas brasileiras foram codificadas e identificadas da seguinte 

forma: Bacia 1 – Bacia do rio Amazonas; Bacia 2 – Bacia do rio Tocantins; Bacia 3 – Bacia do 

Atlântico; Trecho Norte/Nordeste; Bacia 4 – Bacia do rio São Francisco; Bacia 5 – Bacia do 

Atlântico; Trecho Leste; Bacia 6 – Bacia do rio Paraná; Bacia 7 – Bacia do rio Uruguai e Bacia 8 – 

Bacia do Atlântico, Trecho Sudeste (Meneses e Galvão, 2005). 

Para facilitar a identificação de todas as bacias compreendidas na área de drenagem nacional 

que contempla a bacia hidrográfica da América do Sul, foi denominada a codificação de Bacia 9. A 

Figura 5 apresenta a codificação e identificação das bacias e sub-bacias hidrográficas brasileiras, 

segundo a classificação do DNAEE/ANEEL. 



 

XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 7

 

Figura 5 - Sub-bacias hidrográficas brasileiras segundo a classificação do  

DNAEE/ANEEL no nível 2 (Meneses e Galvão, 2005). 

 

3.2.2 Classificação adotada pela SRH/Ottobacias 

O Engenheiro Otto Pfafstetter desenvolveu e implementou um método de subdivisão e 

codificação de bacias hidrográficas, utilizando dez algarismos, tendo correlação direta com a área de 

drenagem dos cursos d´água (Pfafstetter, 1989 apud Meneses e Galvão, 2005). O método tem como 

princípio obedecer à natural hierarquia da rede de drenagem e a topografia, baseando-se na topologia 

(conectividade e direção) da rede de drenagem. Na utilização em escala global, proporciona o 
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emprego de poucos dígitos e fácil vínculo entre as bacias hidrográficas, sendo uma das principais 

características do método de Otto Pfafstetter. 

O método é conhecido pelo nome de “Ottobacias” e utiliza pequena quantidade de dígitos em 

um código específico para uma dada bacia. A técnica permite conhecer as bacias a montante e a 

jusante daquela estudada. Com as numerações, sabe-se exatamente a identificação da bacia 

hidrográfica, seu rio principal e seu relacionamento com as demais bacias da mesma região 

hidrográfica, até o nível continental. O método foi adotado pela Secretaria de Recursos Hídricos do 

Ministério do Meio Ambiente para o Cadastro Nacional de Irrigantes. De acordo com Pfafstetter, as 

bacias são divididas em três tipos: bacias, interbacias e bacias internas. Uma bacia é uma área que 

não recebe contribuição de qualquer outra área de drenagem; uma interbacia é uma bacia que recebe 

fluxo de água de bacias a montante; e, uma bacia interna é uma área de drenagem que não contribui 

com fluxo de água para outra sub-bacia ou para um corpo d´água (tais como oceano ou lago). 

Segundo Meneses e Galvão (2005), a metodologia de Otto Pfafstetter é aplicada inicialmente 

para o continente (nível 1), com numeração seqüencial no sentido horário, a partir do norte. Os 

códigos são aplicados às quatro maiores bacias hidrográficas identificadas que drenam diretamente 

para o mar, sendo-lhes atribuídos os algarismos pares 2, 4, 6 e 8, no sentido de jusante para 

montante do fluxo do rio principal. Os outros tributários do rio principal são agrupados nas áreas 

restantes, denominadas interbacias, que recebem, no mesmo sentido, os algarismos ímpares 1, 3, 5, 7 

e 9. A interbacia 3 encontra-se entre as bacias 2 e 4, a interbacia 5 encontra-se entre as bacias 4 e 6, 

e assim sucessivamente (Figura 6). À maior bacia fechada é atribuído o código 0 (zero). Cada uma 

dessas bacias e interbacias, resultantes dessa primeira subdivisão, pode ser subdividida da mesma 

maneira, de modo que a subdivisão da bacia 8 gera as bacias 82, 84, 86 e 88 e as interbacias 81, 83, 

85, 87 e 89. O mesmo processo aplica-se às interbacias resultantes da primeira divisão, de modo que 

a interbacia 5, por exemplo, se subdivide nas bacias 52, 54, 56 e 58 e nas interbacias 51, 53, 55, 57 e 

59. Os algarismos da subdivisão são simplesmente acrescidos ao código da bacia (ou interbacia) que 

está sendo subdividida. Os algarismos de um código dão informações de conectividade da rede 

hidrográfica. Um último algarismo par caracteriza uma bacia hidrográfica. Da mesma forma, um 

último algarismo ímpar caracteriza uma interbacia, e não uma bacia hidrográfica. A Figura 7 

representa o Nível 3 de codificação de Pfafstetter para as bacias hidrográficas brasileiras. 
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Figura 6 - Individualização de uma bacia hidrográfica até o Nível 3 do método de  
Otto Pfafstetter, com a classificação das bacias, interbacias e bacias  

internas. (Meneses e Galvão, 2005).  
 
 

 

Figura 7 - Classificação das bacias hidrográficas brasileiras no Nível 3 do Sistema de  
Otto Pfafstetter (Meneses e Galvão, 2005). 
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3.2.3 Classificação adotada pelo IBGE 

A codificação do IBGE funciona com numerais romanos associados a cores que identificam 

os dez compartimentos maiores e os números arábicos associam-se às subdivisões internas. Com isso 

o IBGE classificou e codificou as bacias hidrográficas brasileiras, na escala 1:1.000.000, em 10 (dez) 

bacias (Figura 8) e 57 (cinqüenta e sete) sub-bacias. 

 

Figura 8 - Divisão das bacias hidrográfica adotada pelo IBGE (IBGE, 2006). 

 

3.2.4 Classificação adotada pelo CNRH 

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH, em 19 de março de 2003, publicou no 

Diário Oficial da União a Resolução nº 30 do CNRH, aprovada em 11 de dezembro de 2002, 

adotando, para efeito de codificação das bacias hidrográficas no âmbito nacional, a metodologia 

desenvolvida pelo prof. Pfafstetter. Foram publicados os limites geográficos correspondentes aos 

níveis 1 e 2 da referida codificação, como anexos da resolução. 

Em 15 de outubro de 2003, foi aprovada pelo CNRH a Resolução nº 32 e publicada no 

Diário Oficial da União em 17 de dezembro de 2003, que instituía a Divisão Hidrográfica Nacional 

em regiões hidrográficas, tendo como objetivos: orientar, fundamentar e implementar o Plano 

Nacional de Recursos Hídricos. A Divisão Hidrográfica Nacional adotada foi a defendida pelo 



 

XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 11

IBGE, por meio de uma nota técnica encaminhada ao CNRH, contendo dois níveis de classificação 

(nível I – 12 regiões hidrográficas; nível II – 30 bacias/regiões hidrográficas) (Meneses e Galvão, 

2005). 

 

3.2.5 Classificação adotada pela Agência Nacional de Águas - ANA 

Atualmente, a ANA opera a rede hidrométrica nacional seguindo a classificação de bacias 

hidrográficas adotada pelo DNAEE/ANEEL. 

 

4 – METODOLOGIA DE CODIFICAÇÃO OPERACIONAL DE ESGOTO (CODESG) 

A codificação operacional de esgoto (CODESG) proposta no presente estudo é dividida em 4 

níveis, sendo o primeiro o nível de bacias hidrográficas representado por 3 dígitos; na seqüência, o 

segundo nível representará o tipo de transporte do escoamento, representado por 2 dígitos; logo em 

seguida o terceiro nível estará apresentando para qual estação de tratamento o esgoto está indo, esse 

representado por 3 dígitos; e por fim o quarto nível será a identificação da micro-bacia de 

escoamento sanitário. Em seguida, é apresentada a estruturação dos níveis. 

 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 

1º nível 2º nível 3º nível 4º nível 

 

Figura 9 – Níveis da codificação de sistemas de esgoto CODESG. 

 

O primeiro nível terá como objetivo principal atender aos requisitos básicos do Plano de 

Recursos Hídricos de acordo com a Lei 9.433/97, onde intitula-se a bacia hidrográfica como unidade 

de gestão. A codificação operacional terá para a representação das bacias municipais uma numeração 

em 3 dígitos, sendo que o cadastramento deverá apresentar relação com as bacias estaduais e 

federais de acordo com as normatizações definidas pela ANA. Por exemplo, a bacia municipal 

Ribeirão dos Padilhas teria a codificação 032 e todas as codificações inter-relacionadas desde o nível 

estadual e federal dos órgãos, conforme demonstrado na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Codificação da Bacia do Ribeirão dos Padilhas 

CÓDIGO DA BACIA: 032 (exemplo) 
BACIA MUNICIPAL: RIBEIRÃO DOS PADILHAS 
Limite Estadual 

Estado: PR 
Municípios 

Código:  410690 
Nome:  Curitiba 
Estado:  PR 

Codificação das bacias hidrográficas que recebem 
contribuição da bacia municipal. 
- Ottobacias. 

Nível 1: 8 
Nível 2: 84 
Nível 3: 842 
Nível 4: 8428 
Região 1: PARANÁ 
Região 2: RIO PARANÁ 
Região 3: RIO IGUAÇU 
Região 4: RIO IGUAÇU 

Código Bacias DNAEE: 6 
Código Sub-bacias DNAEE: 65 

 

O segundo nível terá como objetivo codificar os tipos de sistema de esgotamento sanitário. A 

numeração será feita em duas fases, sendo a primeira fase representando o tipo de coleta e 

transporte, ou seja, se as redes estão sendo esgotadas por gravidade ou por estação elevatória e a 

segunda fase para identificar se o tipo de transporte necessita de mudança do tipo ou não. Na 

primeira fase, a representação do 4º número da codificação receberá o número de acordo com o 

questionamento abaixo: 

 

Tabela 2 – Questionamento para o segundo nível do CODESG 

Questionário: 
1 - Sistema escoado somente por gravidade? 
      SIM, recebe valor “0” 
      NÃO, sistema escoado até uma estação elevatória, ir para a pergunta seguinte. 
2 – Quantas elevatórias existem na bacia? 
      Informar o número total de elevatórias: Ex: 3 elevatórias. 

- Atribuir para cada elevatória um número. 
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Na segunda fase, o 5º número da codificação terá como objetivo demonstrar se o 

esgotamento irá diretamente para a estação de tratamento de esgoto ou se passa por algum outro 

dispositivo antes de seu tratamento; os casos e seus números de representação seguem abaixo: 

 

Tabela 3 – Questionamentos para o segundo nível do CODESG 

Casos 
Representação 
Numérica do 5º 

número 
Se o 4º número da codificação for de Gravidade.  
Sistema escoado até a estação de tratamento 0 
Sistema escoado até um poço de visita de transição e transferindo o 
escoamento para outra bacia 

4 

Sistema transpassa para outra bacia até uma elevatória 6 
  
Se o 4º número da codificação for de Estação Elevatória.  
Sistema escoado até outra estação elevatória 1 
Sistema escoado diretamente para estação de tratamento 2 
Sistema escoado até um poço de visita de transição 3 
Sistema escoado até outra estação elevatória e transferindo o 
esgotamento para outra estação elevatória de outra bacia. 

5 

 

O terceiro nível da codificação terá como objetivo a codificação da estação de tratamento de 

esgoto (ETE), sendo que deverá haver uma codificação única para cada estação de tratamento de 

todo o estado do Paraná. Esta codificação deverá conter informações como: capacidade de produção 

diária, nome do corpo receptor, código da bacia hidrográfica municipal, data da outorga e etc. 

 

Tabela 4 – Exemplo de cadastro de ETE 

Código Operacional: 165 

Nome da estação: PADILHAS SUL 

Ano de início de operação 1990 

Vazão máxima de produção 300 l/s 

Nº da outorga: 0012/06 

Vazão outorgada: 300 l/s 

Data da Validade da outorga: 01/11/2020 

Nome do rio corpo receptor RIO IGUAÇU 

Dados Hidrográficos: BACIA RIBEIRÃO DOS PADILHAS 
 

A Figura 10 demonstra a codificação operacional de esgotamento sanitário (CODESG) em 

bacias hidrográficas hipotéticas para exemplificação da numeração. 
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Figura 10 – Exemplo de codificação operacional de esgoto em bacias hipotéticas. 

 

O quarto nível da codificação terá o objetivo de representar a numeração da micro-bacia de 

escoamento sanitário da bacia hidrográfica. O processo de numeração deverá partir de montante para 

jusante do sistema de escoamento. 

 

4.1 – Codificação da bacia do Ribeirão dos Padilhas 

Com a metodologia de codificação definida e validada, na seqüência, realizou-se a 

delimitação das micro-bacias de escoamento sanitário da bacia Ribeirão dos Padilhas (Figura 11). O 

trabalho foi desenvolvido com auxílio das delimitações por trechos de rios, geradas por um método 

automático (Ramme e Krüger, 2007). Após o trabalho de codificação, deverá ser atualizado o banco 

de dados dos clientes, onde deverá ser adicionado o número da codificação operacional conforme o 

mapa. Na questão das delimitações das micro-bacias de escoamento sanitário do processo de 

codificação operacional pode-se concluir que as delimitações automáticas ajudam na fase de 

delimitação manual das micro-bacias, conforme mostra a Figura 12. Observa-se que a delimitação 

automática (linhas em vermelho) passa próximo da divisa do escoamento das redes de esgoto (linhas 

em azul), mas em algumas situações acabam ficando um pouco distantes de onde realmente estaria, 

fato esse ocorrido devido ao modelo digital do terreno ser gerado levando em consideração somente 

a topografia do terreno e não as cotas das redes. 
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Figura 11 – Exemplo de codificação operacional de rede de esgotos. 

 

 

 

Figura 12 – Delimitação automática com a rede de esgotamento sanitário. 

 



 

XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 16

5 – CONCLUSÕES  

O presente trabalho realizou um estudo para elaboração de uma codificação operacional de 

esgotamento sanitário para apoio nas atividades operacionais, de manutenção e de pesquisas na 

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR. Foi desenvolvida a codificação operacional de 

um sistema de esgotamento sanitário, resultando na elaboração de uma metodologia de codificação 

com quatro níveis que representam a bacia hidrográfica, o sistema de transporte, a estação de 

tratamento de esgoto e por fim a micro-bacia de esgotamento sanitário. Na seqüência aplicou-se em 

uma parte da bacia do Ribeirão dos Padilhas a metodologia de codificação.  

Na fase de criação da codificação operacional de esgoto foi desenvolvido um método que 

pode ser aplicado para análises de demandas de vazões nas estações de tratamento e estações 

elevatórias e de pesquisas de ligações de esgoto e água por bacias hidrográficas e no auxílio nas 

atividades operacionais e de manutenções das redes. Na etapa de delimitação das micro-bacias de 

esgotamento sanitário, as delimitações geradas automaticamente auxiliaram muito o processo de 

traçado das bacias e midro-bacias, porém as delimitações automatizadas podem ser melhoradas com 

uma maior qualidade dos atributos topográficos do modelo digital do terreno, como, por exemplo, 

cotas das peças do sistema de esgoto, sendo necessário observar a consistência das informações.  
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