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RESUMO --- Considerando a influência dos elementos hidrográficos nas atividades
governamentais, a sua representação torna-se essencial para execução de inúmeras atividades. A
inexistência de material disponível em formatos adequados às necessidades das instituições que
atuam no âmbito do Estado do Paraná motivou a criação de um Grupo de Trabalho multiinstitucional, cuja finalidade foi propor e produzir a Base Hidrográfica do Estado do Paraná na
escala 1:50.000. Este trabalho tem por objetivo relatar a experiência da construção dessa base, as
dificuldades encontradas, a metodologia empregada e as etapas de desenvolvimento. O projeto
elaborou 4 produtos. A Base Hidrográfica Unificada, que é a representação cartográfica digital dos
elementos hidrográficos em um produto contínuo para toda a área do Estado. O Mapa de Relevo,
que são as curvas de nível, pontos cotados em 3D e modelos digitais de terreno – MDTs. A Rede
Hídrica, topologicamente consistente, codificada através da metodologia adotada pela Agência
Nacional de Águas. As Ottobacias do Estado que são as áreas de contribuição correspondentes aos
trechos dos cursos d’água, definidas e codificadas segundo o método de Otto Pfafstetter.
ABSTRACT --- Considering the influence of hydrographic elements in government, their
representation is essential to perform many activities. The lack of material available in formats
appropriate to the needs of institutions of the State of Paraná Government motivated the creation of
a Working Group multi-institutional, whose purpose was to propose and produce the Hydrographic
base of the State of Paraná scale 1:50.000. This paper aims at reporting the experience of building
this base, the difficulties encountered, the methodology used and the stages of development. The
project has developed four products. The Base Hidrográfica Unificada, which is a digital
cartographic representation of hydrographic elements in a continuos product for the whole area of
the state. The Mapa de Relevo, which are the contour lines, 3D elevation points and digital terrain
models – DTMs. The Rede Hídrica do Estado do Paraná, that is the river network, topologically
consistent, encoded using the methodology adopted by the National Water Agency. The Ottobacias
do Estado do Paraná, which are the areas of contribution corresponding to sections of watercourses,
defined according to the method of Otto Pfafstetter.
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1 - INTRODUÇÃO
Considerando a influência dos elementos hidrográficos em diversas áreas do conhecimento
e, por conseguinte na execução dos projetos governamentais, a sua representação torna-se essencial
para a execução de inúmeras atividades, permeando praticamente todos os processos de
planejamento estadual. É a informação básica para o meio ambiente, geração de energia,
planejamento urbano, cadastramento de imóveis rurais, agricultura, saneamento, geologia, gestão
dos recursos hídricos, dentre outras.
Se considerarmos outras áreas do conhecimento, o uso de informações desatualizadas pode até
ser desconsiderado, porém quando se trata da representação de feições do terreno para o uso em
atividades de planejamento e tomada de decisões, a atualização é imprescindível.
Preocupadas com esta situação, instituições estaduais desenvolveram trabalhos nesta área, que
visavam prioritariamente o atendimento as suas necessidades corporativas, dentre os quais se
ressaltam os mapeamentos topográficos executados pela COPEL (convênio DSG/IBGE) em 1985 e
pelo PARANACIDADE em 2005. Estes produtos, apesar de serem disponibilizados às demais
instituições, estavam sendo utilizados em aplicações específicas, não integradas.
O uso desses mapeamentos, na forma como foram concebidos, dificultavam as análises em
nível regional, tendo em vista o corte das feições em folhas pré-estabelecidas. Além deste fato, estes
produtos não contemplavam totalmente as necessidades atuais requeridas para o tratamento
computacional demandado pelos softwares de Cartografia e Geoprocessamento e Sistemas de
Informações Geográficos - SIG.
Portanto, a inexistência de material atualizado e disponível em formatos adequados às
necessidades das instituições que atuam no âmbito do Estado do Paraná motivou a criação de um
Grupo de Trabalho multi-institucional, cuja finalidade foi propor e produzir a Base Hidrográfica do
Estado do Paraná na escala 1:50.000, apresentada neste documento.
Outro fator determinante para a execução deste trabalho foi o fato de que, pela inexistência de
produto oficial único, cada instituição elegia o apropriado para sua aplicação, desconsiderando o uso
de outras instituições. Este fato gerava dificuldade da integração das informações, pois cada
instituição trabalhava com um produto diferente. A informação oficial “única” traz confiabilidade e
padronização dos trabalhos.
Ainda, a adoção pelos órgãos públicos da bacia hidrográfica como unidade de gestão
territorial, alavancada pela nova legislação de recursos hídricos, reforçou ainda mais a necessidade
de uma base de dados cartográfica digital, atualizada, para uso comum das instituições, que
contemple os diversos elementos hidrográficos: rios, lagos, represas, bacias hidrográficas sub-bacias
e micro-bacias.
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As entidades que participaram deste projeto são: Instituto das Águas do Paraná AGUASPARANÁ, Coordenadoria da Região Metropolitana de Curitiba - COMEC, Companhia
Paranaense de Energia - COPEL, Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural EMATER, Instituição Ambiental do Paraná - IAP, ITAIPU Binacional, Instituto de Terras,
Cartografia e Geociências - ITCG, Minerais do Paraná S.A. - MINEROPAR, Serviço Social
Autônomo PARANACIDADE, Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, Secretaria de
Estado de Abastecimento – SEAB.
Coube a este grupo, doravante denominado de grupo de trabalho, a definição dos produtos,
métodos e técnicas a serem empregadas bem como a elaboração do termo de referência para
contratação. Durante todo o projeto esse grupo realizou o acompanhamento do trabalho e a
conferência dos produtos.
Além dessas instituições, o projeto contou com a participação da Agência Nacional de Águas
– ANA, entidade responsável pela disseminação da metodologia empregada, do treinamento e da
consultoria para as atividades desenvolvidas, bem como pela homologação da rede hídrica e das
ottobacias. A execução dos trabalhos foi realizada pelo Instituto de Tecnologia para o
Desenvolvimento – LACTEC.
Os dados utilizados na construção dos produtos foram os resultantes dos mapeamentos
topográficos estaduais contratados pelo PARANACIDADE, COPEL, EPAGRI e IBGE.
A Câmara Técnica de Cartografia e Geoprocessamento do Estado do Paraná - CTCG definiu
os dados originais utilizados no projeto, o modelo de dados, bem como fez a homologação dos
produtos finais gerados.
2 - OBJETIVO
O objetivo deste projeto foi construir e disponibilizar para os órgãos e sociedade paranaense
três produtos relacionados à hidrografia e um relacionado à altimetria, derivados das cartas
topográficas na escala 1:50.000, a serem utilizados como produtos oficiais do Estado do Paraná.
Os objetivos específicos do Projeto são os seguintes:
 Unificar as folhas do mapeamento topográfico, na escala 1:50.000, visando a construção da
Base Hidrográfica Unificada do Estado do Paraná;
 Adotar um modelo de dados para a hidrografia a ser utilizado no Estado;
 Construir e disponibilizar a rede hídrica, topologicamente consistente, para uso em SIG,
utilizando a metodologia de Otto Pfafstetter segundo o manual da ANA (2008);
 Delimitar e codificar as ottobacias, correspondentes aos trechos dos cursos d’água na escala
1:50.000, conforme metodologia Otto Pfafstetter segundo o manual da ANA (2008);
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 Unificar e compatibilizar as curvas de nível e pontos cotados do mapeamento topográfico
na escala 1;50.000, e gerar modelos digitais do terreno com resolução de 20m;
 Definir e homologar, pelo Conselho de Cartografia do Paraná, através da Câmara Técnica
de Cartografia e Geoprocessamento, e pela Agência Nacional de Águas, os produtos gerados para
serem utilizados como oficiais no Estado.
3 - PRODUTOS
Este projeto produziu 4 (quatro) produtos distintos e passíveis de integração. O primeiro,
denominado Rede Hidríca do Estado do Paraná, é inédito no Brasil e consiste de arquivo digital
composto dos eixos dos rios, segmentados em trechos, conectados por nós e identificados por meio
de código único e hieráquico obtido através da metodologia adotada pela ANA (2008). O produto
foi oficialmente homologado pela ANA e pela CTCG e será utilizado em sistemas de informações
geográficas.
O segundo, denominado de Ottobacias do Estado do Paraná, também é inédito no país, e
resultante da hierarquização das áreas de contribuição hídrica, definidas a partir da metodologia de
Otto Pfafstetter. Ottobacia é uma bacia relacionada à rede hídrica através de um código hierárquico
sendo que para cada trecho da rede existe uma ottobacia hidrográfica associada. A partir das
ottobacias são geradas as micro-bacias e sub-bacias. Será utilizada em SIGs e para geração de
mapeamentos diversos.
O terceiro, denominado Base Hidrográfica Unificada, é a representação cartográfica digital
dos elementos hidrográficos apresentados em um produto contínuo para toda a área do Estado.
O quarto, denominado Mapa de Relevo, são as curvas de nível e pontos cotados em 3D e
geração dos modelos digitais de terreno – MDTs.
4 - DADOS ORIGINAIS UTILIZADOS
A figura 1 apresenta a área trabalhada pelo projeto que é a área do estado do Paraná acrescida
das áreas relativas às bacias hidrográficas dos estados de Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso
do Sul, que fazem divisa com o estado do Paraná. O limite utilizado é o relativo às ottobacias nível
4 da ANA13.
Para compor a área do Estado, a COPEL disponibilizou a altimetria do Estado do Paraná e 54
(cinqüenta e quatro) cartas, em escala 1:50.000. O PARANACIDADE disponibilizou 272 (duzentas
e setenta e duas) cartas em escala 1:50.000, atualizadas em 2005. O IBGE disponibilizou 6 (seis)
cartas.
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Figura 1- Área de Abrangência do Projeto
Para complementar a área de fora do Estado foi fornecida pela ANA a cartografia de bacias e
hidrografia na escala 1:1.000.000, com exceção da bacia do Rio Iguaçu, que foi complementada
com dados da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina – EPAGRI,
através de 17 (treze) cartas topográficas em escala 1:50.000 e 1:100.000.
5 - ATIVIDADES E MÉTODOS
5.1 - Dados altimétricos
 Unificação das curvas de nível e pontos cotados em shapefile tridimensional;
 Geração dos MDTs com resolução de 20m x 20m;
 Recorte dos MDTs e shapefile por carta 1:50.000 e bacia nível 4.
5.2 - Base hidrográfica unificada
 Unificação das cartas de hidrografia na escala 1:50.000 num arquivo único;
 Separação dos temas e transformação para shapefile;
 Criação do geodatabase contendo os temas convertidos para features classes.

13

Partindo das grandes bacias do continente sul-americano, denominadas nível 1, são gerados os níveis hierárquicos
subseqüentes, sendo que o nível 4 foi o que mais se aproximou da divisão das grandes bacias do Estado.
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5.3 - Rede hídrica e Ottobacias
 Construção da rede hídrica, topologicamente consistente, segundo a metodologia da ANA
conectados a partir da hidrografia das cartas 1:50.000;
 Delimitação das ottobacias correspondentes aos trechos dos cursos d’água na escala
1:50.000;
 Codificação dos trechos da rede hídrica e das ottobacias pelo método de Otto Pfafstetter.

6 - METODOLOGIA
6.1 - Dados altimétricos
Foram unificadas e compatibilizadas as curvas de nível das 322 cartas, usando a ferramenta
“dissolve” do ArcToolBox. Os pontos cotados foram unificados usando a ferramenta “Merge” do
ArcToolBox. Foram eliminados os pontos cotados com cotas nulas.
Para a geração do MDT com resolução de 20 x 20 metros, foi utilizada a extensão “3D
Analyst” do ArcGIS. As curvas de nível foram atribuídas como “Soft lines” e os pontos cotados
como “Mass Points”.
Os produtos acima foram recortados segundo os limites das bacias nível 4 e por carta
conforme articulação do mapeamento sistemático brasileiro na escala 1:50.000. Um exemplo desses
dados é apresentado na figura 2.

Figura 2 – Representação das curvas de nível, pontos cotados e MDT.
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6.2 - Base hidrográfica unificada
As feições hidrográficas foram unificadas e compatibilizadas com suas respectivas cartas
vizinhas e inserida a toponímia como atributo. Foram gerados 6 (seis) arquivos temáticos: Massas
d’água, drenagem, ilha, queda d’água, sumidouros e vertedouros e terrenos sujeitos a inundação,
representados através da figura 3.
O modelo de dados foi definido pela CTCG, adaptado do modelo proposto no documento
“ESPECIFICAÇOES TECNICAS PARA ESTRUTURACAO DE DADOS GEOESPACIAIS
VETORIAIS_V2.0”, elaborado por CEMND/SDE/CONCAR em 2007.

Figura 3 – Base Hidrográfica Unificada
6.3 - Rede hídrica e Bacias Ottocodificadas
Foi utilizada a metodologia computacional da ANA com base no ArcGIS e no Microsoft
Access para a construção da Rede Hídrica Ottocodificada. Nela está inclusa a codificação de bacias
segundo o método de Otto Pfafstetter. Os procedimentos adotados estão descritos no manual da
ANA (2008).
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6.3.1 - A Metodologia de Otto Pfsfatetter
Segundo a ANA (2008) a construção da rede hídrica ottocodificada consiste de um conjunto
de processos para tratamento topológico da rede hidrográfica com base na codificação proposta por
Otto Pfafstetter em 1989 e que permite associar e extrair informações a jusante e a montante de cada
trecho da rede.
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 tendo como
referência a sua área de contribuição (ANA (2008)). Uma visão geral da construção da rede hídrica
ottocodificada é ilustrada na Figura 4.

Figura 4 - Desenho esquemático resumido do processo de construção da base hidrográfica
ottocodificada. Fonte: ANA (2008)
A representação de cursos d’água por linhas duplas ou por polígonos é adequada para a
visualização e a produção cartográfica. Entretanto, para a análise de redes e para a construção da
rede hídrica ottocodificada, os cursos d’água devem ser representados por segmentos de linha, que
representam os trechos de curso d’água, conectados por nós que representam a nascente, as
confluências e a foz (ANA (2008)).
Para que se possa extrair a topologia da rede hídrica, faz-se necessário representá-la sob a
forma de uma estrutura lógica encadeada em que haja somente um ponto de saída (foz ou exutório)
e um caminho único entre dois pontos (uma forma de grafo matemático denominado árvore). Isso
significa que, para aplicação na construção da rede hídrica 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 (ANA (2008)).
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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. De posse do código de Otto
Pfafstetter pode-se identificar a posição relativa de uma bacia com relação às demais, sejam estas
subdivisões localizadas a montante ou a jusante. Cada bacia, devidamente codificada e discretizada,
conforme o nível de detalhe para o trecho, passa a ser uma Ottobacia (ANA (2008)).
Segundo Galvão e Meneses (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 5). A maior bacia fechada é atribuído o código 0 (zero).

Figura 5 - Bacias nível 1 para a América do Sul e subdivisão em nível 2 (Fonte: ANA (2008)).
6.3.2 - Construção e Codificação da Rede Hídrica e Ottobacias
Para a construção da Rede Hídrica, as seguintes etapas foram realizadas:
 Aquisição da base cartográfica;
 Adaptação topológica da hidrografia e construção da rede de drenagem: Traçado dos eixos
centrais virtuais de rios de margens duplas e lagos, remoção das massas d’água, união dos trechos
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de curso d’água anteriormente ligados aos eixos virtuais, eliminação de confluências, união dos
trechos de curso d’água divididos;
 Delimitação manual das bacias hidrográficas associadas a cada trecho de curso d’água:
 Integração com os dados da EPAGRI e da ANA;
 Identificação das dolinas, para serem codificadas separadamente;
 Primeira codificação de Otto Pfafstetter segundo método da ANA: Esse primeiro processo
foi necessário para ordenar e dividir por vários níveis as grandes bacias nível 4 da ANA. Essa
divisão foi utilizada para que fosse validado o traçado das ottobacias;
 Inserção das toponímias: executada através de um “Spatial Join” da base hidrográfica para a
rede hídrica, com posterior complementação manual;
 Segunda codificação de Otto Pfafstetter segundo método da ANA: para os produtos ficarem
compatíveis com a base Milionésima da ANA, foram substituídas as bacias e os trechos da base
ottocodificada da ANA pelos correspondentes 1:50.000 do estado do Paraná e recodificado usando a
foz do rio Paraná como ponto de partida do código de toda rede da bacia 84. Após a obtenção do
código final (passo 6 do manual), as bacias nível 4 foram separadas e realizada a codificação dos
nomes, passo 7 até o final do manual.
Um exemplo da rede hídrica ottocodificada e das ottobacias são apresentadas nas Figuras 6 e
7 respectivamente.

Figura 6 – Rede Hídrica ottocodificada
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Figura 7 – Ottobacias nível 7 (7 dígitos)

7 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS PRODUTOS
Os produtos deste trabalho estão armazenados numa área de ftp no site do AGUASPARANÁ
e o acesso se dará mediante liberação de senha após formalização de pedido junto ao Instituto. Para
ter acesso é necessário enviar um email para basehidrografica@aguasparana.pr.gov.br.
O relatório técnico contendo o detalhamento de todo o projeto se encontra no seguinte
endereço: www.aguasparana.pr.gov.br.
8 - CONCLUSÃO
Todas as decisões técnicas foram tomadas considerando os requisitos estabelecidos para este
projeto, a necessidade e o interesse das instituições participantes e as exigências impostas pela
metodologia adotada. O fórum das decisões eram as reuniões realizadas pelo grupo de trabalho,
LACTEC e a ANA.
Dentre os problemas técnicos podemos destacar a utilização de dados de diversas origens e
mais de uma escala de mapeamento o que acarretou em bastante trabalho de integração,
especialmente nas áreas com grande diferença de escala.

XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos

11

As etapas mais onerosas do projeto foram a delimitação manual das bacias e a inserção das
toponímias. O processo de derivação da toponímia de uma base para outra não foi totalmente
automático, sendo que em muitos casos a toponímia foi inserida manualmente novamente na Rede
Hídrica.
Como a rotina computacional da ANA foi desenvolvida para a escala 1:1.000.000, tivemos
muitos problemas computacionais devido ao elevado volume de dados da escala 1:50.000.
Importante salientar a integração inédita entre as instituições estaduais e com órgãos federais,
e o estabelecimento de uma dinâmica de trabalho que pode ser utilizada em outros projetos. Além
disso, oficializou os produtos de hidrografia na escala 1:50.000 do Estado e elaborou produtos de
uso comum às diversas instituições utilizando a metodologia adotada pelo órgão federal de recursos
hídricos. Nesse ponto destacamos que o estado do Paraná é o primeiro no país a concluir a base
hidrográfica com homologação da ANA.
Neste projeto não foi realizado nenhum trabalho de campo para validação dos mapeamentos
nem ajustes nos dados originais.
A gama de aplicação desses produtos é ilimitada podendo ser utilizados tanto nas atividades
rotineiras das entidades que atuam no âmbito do Estado do Paraná quanto nos projetos de governo.
O uso de uma base comum entre as diversas instituições proporcionará integração de dados,
agilidade nos processos e confiabilidade na informação.
Os técnicos do estado do Paraná se orgulham por produzirem quatro produtos inéditos no país
e acreditam que, dado o pioneirismo deste projeto, as soluções técnicas aplicadas para os casos
peculiares desta escala de trabalho, relatadas nesse documento, servirão como modelo para os
demais estados da nação brasileira.
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