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Resumo – A técnica das ottobacias caracteriza-se por utilizar um código específico para uma dada 

bacia, permitindo inferir quais as bacias hidrográficas que se localizam a montante e a jusante 

daquela em estudo. A caracterização do meio físico da bacia hidrográfica é condição básica para um 

planejamento bem sucedido da conservação e produção de água. Desta forma este trabalho teve 

como objetivo fazer um levantamento das características topográficas como área, perímetro e 

forma, densidade da rede de drenagem, comprimento e declividade da bacia e do canal principal e 

atribuir os códigos da ottocodificação da sub-bacia do Rio Capivari no Estado de Minas Gerais, por 

meio da ferramenta de sistema de informação geográfica. A ottocodificação se deu até o nível 8 de 

detalhamento, pois a partir deste nível não pode ser identificado as quarto maiores bacias tributárias. 

Os resultados morfométricos permitiram dizer que a drenagem da bacia em estudo é relativamente 

pobre e apresenta baixa propensão a enchentes por apresentar um formato longo e estreito. 

Abstract – The Otto codification technique is characterized by the utilization of a specific code for 

a watershed allowing the identification of witch watershed is located upstream or downstream in a 

studied main watershed. The basic condition to a successful conservation and water production 

planning program is to determinate the physical characteristics of a certain watershed. In this paper, 

it is shown how to use Geographic Information System (GIS) to determine physical characteristics 

such as area, perimeter, shape, drainage network density, length and slope of the watershed and 

main stream, and also to determine the numbers from Otto codification of the Capivari River 

watershed and sub watersheds in Minas Gerais State, Brazil. The Otto codification was established 

to a level 8 of detail because from this point on it was not possible to determine the four biggest 

watersheds that contributes to a main sub stream in a sub watershed. The morph metrical results 

showed a poor drainage network density and a small chance of flood events because of the long and 

narrow shape of the watershed. 

 

Palavras-Chave – Ottocodificação, características físicas, SIG. 
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INTRODUÇÃO 

A legislação brasileira tem evoluído no sentido de conhecer, preservar e administrar de 

maneira mais eficaz os recursos hídricos. No Brasil, a Lei Federal Nº 9.433 de 08 de Janeiro de 

1997, institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos – SINGREH. Essa lei definiu que a bacia hidrográfica é a 

unidade territorial para a operacionalização dessa política e para a atuação do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos. Assim os Planos Básicos de Recursos Hídricos deverão ser 

elaborados por bacia hidrográfica para cada estado e para o País, o que torna imprescindível a 

definição de um sistema único de classificação e codificação das bacias hidrográficas brasileiras. 

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH considerando que a necessidade de 

sistematização e compartilhamento de informações, preconizada na Lei nº 9.433, de 1997, requer o 

referenciamento de bases de dados por bacias hidrográficas, adota para efeito de codificação das 

bacias hidrográficas no âmbito nacional, a metodologia descrita pelo engenheiro brasileiro Otto 

Pfafstetter. Essa técnica, conhecida pelo nome de "ottobacias", caracteriza-se por sua racionalidade. 

Utilizando pequena quantidade de dígitos em um código específico para uma dada bacia, o método 

permite inferir através desse código, quais as bacias hidrográficas que se localizam a montante e a 

jusante daquela em estudo. Cada vez que for citada uma determinada numeração, sabe-se 

exatamente a identificação da bacia hidrográfica, seu rio principal e seu relacionamento com as 

demais bacias da mesma região hidrográfica [Silva (1999)].  

A aquisição da base hidrográfica ottocodificada requer a construção de uma rede unifilar, 

topologicamente consistente, com traçados dos limites das bacias de contribuição de cada trecho de 

curso d’água e o relevo da área de estudo 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 consistente [ANA (2006)]. Os modelos digitais de 

elevação hidrologicamente consistentes (MDEHC) permitem que as delimitações das ottobacias 

sejam realizadas com maior precisão, pois consideram os dados altimétricos do terreno em suas 

etapas de processamento [Ribeiro et al. (2002)]. 

Visando dar suporte aos objetivos do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos - 

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 ANA desenvolveu para todo 

Brasil uma base hidrográfica ottocodificada na escala de 1:1.000.000 em formato Shape e passou a 

utilizá-la como suporte à gestão em seus processos [Oliveira (2008)]. 

A bacia hidrográfica é uma área definida topograficamente, drenada por um curso d’água ou 

um sistema conectado de cursos d’água tal que toda a vazão efluente seja descarregada através de 

uma simples saída, [Villella e Mattos (1975)]. A realização de estudos das bacias hidrográficas vem 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 
  

3 

da necessidade de se compreender o funcionamento dos processos que controlam o movimento da 

água e os impactos de mudança do uso da terra sobre a quantidade e qualidade da água [Rennó e 

Soares (2001)]. 

A caracterização do meio físico da bacia hidrográfica, com o intuito de levantar todas as áreas 

críticas do ponto de vista da manutenção da água, é condição básica para um planejamento bem 

sucedido da conservação e produção de água [Costa et al. (2007)]. A perfeita caracterização da 

bacia hidrográfica requer o detalhado levantamento acerca de características topográficas como área 

e forma, densidade da rede de drenagem, comprimento e declividade da bacia e do canal principal 

[Goldenfum (2001)]. 

Para Villela e Mattos (1975), as características físicas de uma bacia constituem elementos de 

grande importância para avaliação de seu comportamento hidrológico, pois, ao se estabelecerem 

relações e comparações entre eles e dados hidrológicos conhecidos, podem-se determinar 

indiretamente os valores hidrológicos em locais nos quais faltem dados. Christofoletti (1970) 

ressaltou ainda que a análise de aspectos relacionados à drenagem, relevo e geologia pode levar à 

elucidação e compreensão de diversas questões associadas à dinâmica ambiental local. 

Os Sistemas de Informações Geográficas podem se constituir em instrumental metodológico 

para integrar os componentes físicos, bióticos, sociais, econômicos e institucionais [Muniz e 

Ribeiro (2000)], atualmente considerados ferramentas essenciais para estudos ambientais, devido à 

alta capacidade de manipular, operacionalizar e especializar dados complexos. A informação é 

armazenada digitalmente e apresentada visual ou graficamente, permitindo a comparação e a 

correlação entre informações [Pires et al. (2002)]. 

O uso de MDE, com o propósito de automatizar o delineamento da bacia hidrográfica e da sua 

respectiva rede de drenagem, tem crescido substancialmente nos últimos anos. Com o advento de 

sofisticados e poderosos algoritmos as abordagens automatizadas têm substituído, com vantagens, 

os métodos manuais tradicionalmente utilizados – mapas e levantamentos de campo – na extração 

das características morfométricas das bacias hidrográficas [Ribeiro et al. (2002)]. A eficiência da 

extração dessas informações e de outras está diretamente relacionada com a qualidade do MDE e do 

algoritmo utilizado.  

Desta forma o presente trabalho teve como objetivo ottocodificar e determinar as 

características da sub-bacia do Rio Capivari no Estado de Minas Gerais. 
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BACIA DO RIO CAPIVARI  

A área objeto deste estudo está localizada no Estado de Minas Gerais, no município de 

Itumirim e compreende a bacia do Rio Paraná (6). A estação, locada na sub-bacia do Rio Grande 

(61), no Rio Capivari é operada pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM. Possui 

altitude de 807 m, latitude 23º 19’ 16” S e longitude 44º 52’ 23” W, com área de drenagem 

equivalente a 1829 km
2
. A Figura 1 mostra a localização da bacia em estudo com detalhe para os 

municípios que a mesma abrange. 

 

Figura 1 – Localização da bacia do rio Capivari. 

 

GERAÇÃO DO MDEHC 

Para a confecção do MDEHC foi-se utilizado o MDE originário da missão de mapeamento do 

relevo terrestre SRTM. Devido às limitações sistêmicas destes dados orbitais foram realizados 

tratamentos buscando a eliminação das depressões espúrias, o aprofundamento das calhas e a 

correção do deslocamento nos dados SRTM com as cartas do IBGE.  

 

Obtenção dos dados SRTM 

O MDE da SRTM foi obtido do site da EMBRAPA. O acesso é feito pelo endereço: 

http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br/index.htm, na plataforma dados para downloads, seleciona-

se o Estado e então as cartas da área de interesse que estão disponíveis na escala de 1:250.000, 

http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br/index.htm
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resolução de 90 m e no sistema de coordenadas geográficas e Datum WGS1984. A Figura 2 

apresenta a plataforma do site da EMBRAPA para download dos dados SRTM. 

 

Figura 2 – Plataforma do site da EMBRAPA para download dos dados SRTM. 

 

Tratamentos no MDE - SRTM 

Para atender a demanda técnica da modelagem consistente do relevo em SIG e sua integração 

com outras informações, foram realizadas operações a fim de garantir a convergência do 

escoamento superficial até a foz da hidrografia. O fluxograma representado na Figura 3 ilustra as 

etapas envolvidas na geração do MDEHC. 

 
                   

Figura 3 – Fluxograma das etapas envolvidas na geração do Modelo Digital de 

Elevação Hidrologicamente Consistente (MDEHC). 
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A primeira operação visou eliminar as depressões espúrias, ou seja, células cercadas por 

outras de maiores valores de elevação. Com este fim, utilizou-se o comando FILL, no ambiente 

GRID do ArcToolbox
®
. Em seguida, foi gerado o mapa temático contendo a direção de escoamento 

em cada célula do MDE; com este recurso a direção do escoamento superficial foi calculada através 

do método determinístico de oito células vizinhas, que considera apenas uma das oito possíveis 

direções de escoamento para cada uma das células, sendo que o escoamento tende a fluir para a 

maior declividade encontrada na superfície do terreno. As oito possíveis direções de escoamento 

estão representadas na Figura 4. 

 

Figura 4 – Representação das oito possíveis direções de escoamento superficial. 

 

Também com operação de vizinhança e conectividade, foi calculado o número de pixels 

localizados à montante de cada célula, obtendo-se o escoamento superficial acumulado para cada 

uma delas. Em seguida, iniciaram-se as operações na calculadora matricial (raster calculator) do 

ArcMap
®
. Esta calculadora realiza operações automáticas em toda a base de dados através de 

algoritmos baseados em funções pré-definidas do aplicativo. Estabelecendo-se um numero mínimo 

de 50 células contribuintes a partir do qual as células foram identificadas como pertencentes a um 

curso d’água, foi gerada a rede de drenagem numérica da bacia hidrográfica, ou seja, a hidrografia 

calculada com base no relevo do MDE. 

Com a sobreposição da hidrografia mapeada do IBGE com escala 1:50.000 comparou-se a 

posição da hidrografia numérica gerada e então ajustou-se a ramificação da hidrografia numérica de 

modo que esta atingisse um nível de detalhamento capaz de representar toda a rede hidrográfica da 

bacia em estudo.  

Atingida a ramificação desejada, aprofundou-se a calha ao longo da drenagem numérica em 5 

m, impondo o caminho preferencial para o escoamento superficial e refinou-se o relevo ao longo 

das margens buscando conformidade com a geometria dos cursos d’água. O procedimento utilizado 

é ilustrado na Figura 5. 
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Figura 5 – Representação do aprofundamento da calha e refinamento das margens dos cursos d’água. 

 

Para finalizar, as depressões espúrias foram mais uma vez identificadas e removidas, e 

buscando a validação do MDEHC. 

 

OTTOCODIFICAÇÃO  

Partindo-se da ottocodificação a nível 6 fornecida pela ANA e de posse do MDEHC e da 

hidrografia do IBGE na escala 1:50.000, foi-se demarcada em ambiente de SIG a ottocodificação a 

nível 7. A metodologia para codificação está detalhada em Topologia Hídrica: Método de 

Construção e Modelagem da Base Hidrográfica para Suporte à Gestão de Recursos Hídricos da 

Agência Nacional de Águas de 2007. 

A codificação da subdivisão da área drenada por um rio principal requer primeiramente a 

identificação dos quatro maiores tributários, de acordo com o critério da área drenada, classificados 

como bacias e que recebem, adicionalmente ao código aplicado no nível 1, os algarismos pares 2, 4, 

6, e 8, na ordem em que são encontradas de jusante para montante, ao longo do rio principal. Em 

seguida, os demais tributários do rio principal são agrupados nas áreas restantes, classificados como 

regiões hidrográficas, que recebem, adicionalmente ao código aplicado no nível 1 e na ordem em 

que são encontradas de jusante para montante ao longo do rio principal, os algarismos ímpares 1, 3, 

5, 7 e 9, sendo que a área de drenagem 1 foi atribuído a área entre a foz e a região 2  e a área de 

drenagem 9 foi demarcada da foz da área 8 até a nascente (Figura 6).  

 

Figura 6 - Representação das regiões hidrográficas 
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Cada bacia e interbacia devidamente codificada e discretizada, conforme o nível de detalhe 

para o trecho, passa a ser uma ottobacia. Cada uma das bacias determinadas pode ser novamente 

codificada, 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 consideradi um novo curso d’água 

principal. As interbacias são codificadas considerando-se o mesmo rio principal da fse anterior, 

restrito ao trecho incremental considerado [Rodriguez (2008)]. O processo foi repetido enquanto 

houve afluentes na rede hidrográfica representada na escala de trabalho adotada, no caso a 

hidrografia mapeada do IBGE com escala de 1:50.000. 

 

Codificação dos 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 sistema de endereçamento proposto por Otto Pfafstetter, a 

importância de qualquer rio está diretamente relacionada à área de sua bacia hidrográfica. A 

ottocodificação destaca-se pela representação fiel da estruturação das bacias hidrográficas, por meio 

de utilização de códigos. Para tanto, faz uso do sistema decimal de numeração, a fim de estabelecer 

uma relação topológica entre cada par de segmentos ou entre um segmento e a respectiva foz da 

rede. Quanto maior o valor do código do tributário analisado, mais distante ele estará da foz do 

curso principal ao qual se conecta diretamente. Conseqüentemente, para dois tributários de um 

mesmo curso principal, aquele que tiver o código de maior valor estará mais próximo da sua 

nascente. Há, ainda, uma distinção entre os dígitos pares e ímpares de um código, permitindo-se 

saber se o segmento pertence ou não ao curso principal [Silva et al. (2008)]. 

Uma importante vantagem dessa estratégia é o uso inteligente e eficiente de dígitos: utilizam-

se menos dígitos que os sistemas similares usuais, e os códigos são infinitamente replicáveis, não se 

impõem quaisquer restrições ao número de dígitos necessários para endereçar, de maneira única, 

qualquer segmento da rede de drenagem, independentemente do nível de detalhamento desta rede 

ou de sua abrangência [Oliveira (2008)]. 

No método da construção da base hidrográfica ottocodificada adaptou-se 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. 
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OBTENÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA BACIA 

Uma vez gerado o MDEHC da área de drenagem em estudo, foi possível obter as 

características morfométricas da bacia hidrográfica. A maior parte destas características foram 

obtidas, de forma automática em ambiente de SIG. Estão descritos abaixo os procedimentos 

adotados para a obtenção das características físicas de interesse em hidrologia de uma bacia 

hidrográfica. 

 

Área de Drenagem da bacia (A) 

Para a determinação da área de drenagem, criou-se a priori (com auxílio da ferramenta Times / 

Math / ArcToolbox), um grid auxiliar contendo informações do número total de células que 

contribuem  com o escoamento na foz da bacia. Feito isso, bastou fazer uma simples multiplicação 

do grid auxiliar com a área correspondente a uma célula (8100 m
2
), para se gerar uma mapa 

contendo dados de área para toda a extensão da bacia. 

 

Perímetro da bacia (P) 

O perímetro da área de drenagem da bacia foi obtido de forma direta no ArcGIS9.3 através da 

ferramenta Zonal Geometry / Zonal, disponível na extensão ArcToolbox. 

 

Coeficiente de compacidade (Kc) 

O coeficiente de compacidade (Kc) relaciona a forma da bacia com um círculo. Constitui-se 

na relação entre o perímetro da bacia (P) e a circunferência de um círculo de área igual à da bacia 

[Cardoso et al. (2006)]. Com a obtenção da área de drenagem (m²) e o perímetro da bacia (m) pode-

se calcular Kc através da Equação 1. 

        
 

√ 
                       (1) 

De acordo com Villela e Matos (1975), esse coeficiente é um número adimensional que varia 

com a forma da bacia, independentemente de seu tamanho. Quanto mais irregular for à bacia, maior 

será o coeficiente de compacidade. Um coeficiente mínimo igual à unidade corresponderia a uma 

bacia circular e, para uma bacia alongada, seu valor é significativamente superior a 1. Uma bacia 

será mais suscetível a enchentes mais acentuadas quando seu Kc for mais próximo da unidade, ou 

seja seu formato for mais próximo do circular [Tonello (2005)]. Fato este que pode ser explicado, 

pois assim toda a água escoada tende a alcançar a foz da bacia ao mesmo tempo causando um 

grande volume de escoamento em um pequeno intervalo de tempo. 
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Fator de Forma (Kf) 

O fator de forma influencia diretamente o tempo de concentração na bacia, ou seja, o tempo 

necessário para que toda bacia contribua para sua saída após uma precipitação [Romanovski 

(2001)]. 

Determinou-se o fator de forma, utilizando-se a Equação 2. 

   
 

  
                  (2) 

em que, 

Kf – fator de forma (adimensional); 

A – área de drenagem (m²); e 

L – comprimento axial da bacia (m). 

 

O fator de forma é um índice indicativo da tendência para enchentes de uma bacia. Uma bacia 

com um valor fator de forma baixo é menos sujeita a enchentes que outra de mesmo tamanho porém 

com maior fator de forma. Isso se deve ao fato de que numa bacia estreita e longa, com fator de 

forma baixo, há menos possibilidade de ocorrência de chuvas intensas cobrindo simultaneamente 

toda sua extensão; e também numa tal bacia, a contribuição dos tributários atinge o curso d’água 

principal em vários pontos ao longo do mesmo, afastando-se portanto, da condição ideal da bacia 

circular , na qual a concentração de todo o deflúvio da bacia se dá num só ponto. 

 

Comprimento do rio principal (Lp)  e comprimento total dos cursos d’água (Lt). 

Neste ponto, é feito a conversão em vetor da drenagem numérica. As imperfeições que 

surgirem deste processo são devidamente corrigidados e “rios fantasmas” são removidos com base 

no shape de direção de escoamento.  

A partir disso, na tabela de atributos deste shape, um novo campo é inserido, e pela função 

calculate geometry, todos os vetores até o encontro com outros cursos d’água retornaram seu valor. 

Na função statistics, é possível visualizar a soma de todos estes comprimentos. 

No módulo de edição, todos os vetores que não fazem parte do rio principal são deletados, e 

em seguida, também neste módulo, o vetor do rio principal é unificado com a ferramenta merge. 

Um novo campo é inserido na tabela de atributos e o comprimento é extraído pela função calculate 

geometry na tabela de atributos deste novo shape. 
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Densidade de drenagem (Dd) 

A densidade de drenagem foi determinada a partir da relação entre o comprimento total dos 

cursos de água da bacia (Lt) e a sua área total (A), conforme a Equação 3. Essa operação foi 

realizada no próprio SIG utilizando a ferramenta Divide, disponível no campo Math, da extensão 

ArcToolbox. 

   
  

 
                 (3) 

A densidade de drenagem varia de 0,5 km/km², para bacias com drenagem pobre, a 3,5 

km/km² para bacias excepcionalmente bem drenadas [Villela e Mattos (1975)]. Isto depende da 

escala utilizada no estudo. 

O sistema de drenagem é formado pelo rio principal e seus tributários e, seu estudo indica a 

maior ou menor velocidade com que a água deixa a bacia hidrográfica, ou seja, a eficiência da 

drenagem da bacia [Tonello (2005)]. 

 

Declividade média da bacia 

Para se obter declividade média da bacia, primeiramente foi gerado um mapa de declividade a 

partir do MDEHC, através da ferramenta Slope disponível na extensão Spatial Analist. Uma vez 

gerado o mapa de declividade, o software automaticamente determina alguns parâmetros relativos 

ao mesmo, dentre estes, a declividade média. Tais parâmetros podem ser visualizados acessando a 

aba Source no campo Layer Properties. 

 

 

RESULTADOS 

 

GERAÇÃO DO MDEHC 

O modelo digital de elevação gerado demonstrou coincidência acentuada entre a drenagem 

derivada numericamente e a hidrografia real mapeada das cartas topográficas do IBGE, sendo assim 

considerado hidrologicamente consistente. Dessa forma, o mesmo apresenta viabilidade de 

utilização no sentido de fornecer dados básicos para estudos que subsidiem o gerenciamento dos 

recursos hídricos das bacias em estudo.  

 

 

 

 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 
  

12 

OTTOCODIFICAÇÃO  

A delimitação das maiores área contribuintes ao rio principal foi realizada em SIG e está 

apresentado na Figura 7. 

 

Figura 7 - Bacia 848972 separada em sub-bacias hidrográficas. Em destaque as maiores áreas em km². 

 

A partir deste ponto, fez-se a ottocodificação no nível 7 para a bacia 848972, cujo resultado 

está apresentado na Figura 8. 

A partir do nível 7, é possível replicar a metodologia para as bacias já ottocodificadas. A 

título demonstrativo, foi ottocodificada a bacia contribuinte referente ao código 8789724, cujo 

resultado está demonstrado na Figura 9. Na escala utilizada no trabalho, 1:50.000, o processo de 

otoocodificação pode ser repetido até o nível 8 de detalhamento, pois a partir deste nível não pode 

ser identificado as quarto maiores bacias tributárias. 
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Figura 8 - Ottocodificação a nível 7 para a bacia 848972. 

 

 

Figura 9 - Individualização da bacia 8789724 e sua ottocodificação a nível 8. 
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Com a ottocodificação realizada pode-se identificar através dos códigos das bacias sua 

posição em relação a sua foz, como por exemplo sabe-se que a interbacia de código 84897241 é a 

bacia ottocodificada mais próxima da foz e que a interbacia de código 84897249 é a mais distante 

da mesma. Também podemos notar através dos códigos, por exemplo, que a bacia 84897242 é uma 

das quatro maiores bacias contribuintes que está mais próxima da sua foz. 

 

CODIFICAÇÃO DOS CURSOS D’ÁGUA. 

O resultado da ottocodificação dos cursos d’água a nível 8 de detalhamento está representado 

na Figura 10 a seguir. Observa-se que ao se suprimir o último número das bacias ímpares há a 

demarcação do rio principal da região estudada. 

 
Figura 10 - Ottocodificação dos cursos d'agua para regiao 8789724. 

  

Nas interbacias o ultimo código (de valor ímpar) foi removido de forma a representar que este 

curso d’água pertence ao rio principal da bacia, porém na Figura 10, este valor permaneceu 

representado com um menor tamanho apenas para título de apresentação. 
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Assim, da mesma maneira que a ottocodificação das bacias, a codificação de cursos d’água 

permite identificar através dos códigos dos rios sua posição em relação a sua foz. E também permite 

identificar se os cursos d’água pertencem à um afluente ou ao rio principal, como por exemplo, 

percebe-se que o curso d’água de código 8489724 pertence ao rio principal enquanto que o rio de 

código 84897246 pertence ao terceiro maior afluente do rio principal da bacia em estudo. 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA BACIA 

Com a utilização de SIG, através do MDE, foi possível obter de forma automática e direta a 

declividade média da bacia, bem como a geração de um mapa ilustrativo de declividade média de 

toda a extensão da bacia. O conhecimento da topografia do terreno tem grande importância em 

estudos hidrológicos, pois esta característica, além de influenciar a velocidade de escoamento da 

água sobre o solo, interfere também na capacidade de armazenamento de água sobre este, possuindo 

assim as áreas mais declivosas menor capacidade de armazenamento superficial do que as mais 

planas. A Tabela 2 mostra o resumo das características obtidas automaticamente em ambiente de 

SIG. 

Tabela 2 - Características morfométricas obtidas na bacia do rio Capivari. 

Características morfométricas Unidade Valor 

Área km² 1820 

Perímetro km 290 

Comprimento do rio principal (Lp) km 142 

Comprimento total de drenagem (Lt) km 1395 

Densidade de drenagem (Dd) km.km
-2

 0,77 

Declividade média (S) % 13,80 

Fator de forma (Kf) km².km
-2

 0,09 

Coeficiente de compacidade (Kc) km.km 1,9 

 
 

Os resultados morfométricos calculados permitem dizer que a drenagem da bacia em estudo é 

relativamente pobre, uma vez que o valor da densidade de drenagem encontra-se muito próxima a 

0,5 km.km
-
² [Villela e Mattos (1975)]. O que implica em dizer que, a água precipitada levará um 

tempo maior para atingir o curso d’água quando comparada a uma área bem drenada. Vale lembrar 

que esta afirmação depende da escala utilizada no estudo.  
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O valor de Kf, próximo a zero, demonstra que a bacia em estudo apresenta baixa propensão a 

enchentes por apresentar um formato longo e estreito. Outro fato que corrobora a baixa propensão a 

enchentes é o coeficiente de compacidade (Kc) que está muito distante da unidade, demonstrando  

que esta é uma bacia alongada, assim, a água escoada tende a alcançar a foz em diferentes tempos 

[Villela e Mattos (1975)]. 

 

CONCLUSÃO 

 

O escoamento superficial gerado através do Modelo Digital de Elevação Hidrologicamente 

Consistente (MDEHC) demonstrou representar fielmente a drenagem na bacia do rio Capivari. 

O processo de ottocodificação foi possível na sub-bacia do Rio Capivari (878972) até o nível 

8. Vale ressaltar que pode ser possível a ottocodificação a maiores níveis, dependendo-se apenas do 

grau de detalhamento dos mapas em que se está trabalhando. Fato este que se expande a 

ottocodificação dos cursos d’água.  

Desta forma, a ottocodificação consiste em uma importante ferramenta na gestão dos cursos 

d’água pela sua praticidade e padronização, permitindo inferir através do código, quais as bacias 

hidrográficas que se localizam a montante e a jusante daquela em estudo. 

A extração automática de informações com a utilização de SIG demonstrou alto grau de 

eficiência no manejo das informações e redução do tempo de trabalho.Os resultados permitiram 

concluir que a bacia do rio Capivari apresenta baixa densidade de drenagem e formato longo e 

estreito. Caracterizando uma bacia com baixa propensão a enchentes. 
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