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RESUMO 

 

A partir da necessidade de gestão dos recursos hídricos, faz-se necessária uma precisa 

delimitação da bacia hidrográfica, por ser esta uma unidade de planejamento. Com o crescente 

desenvolvimento da tecnologia da informação, tornou-se possível o uso de sistemas de 

informações geográficas (SIG) na delimitação de bacias. Nesse sentido, o presente trabalho 

tem como objetivo apresentar a metodologia de delimitação automática de bacias adotada por 

um plugin adicionado ao Sistema UFC e aplicá-la a um estudo de caso no rio Maranguapinho. 

Para realizar a delimitação, utilizaram-se os dados de elevação de terreno do Banco de Dados 

Geomorfométricos do Brasil, Topodata, e a base hidrográfica ottocodificada (BHO) utilizada 

pela ANA. Também foram utilizados dados dos postos pluviométricos da ANA, fornecendo 

uma base para estudos hidrológicos futuros na bacia. Os dados foram trabalhados no SIG 

ArcGIS 10.2.2. Como resultado, obteve-se o modelo digital de elevação, a rede de drenagem e 

os divisores da bacia hidrográfica, as curvas de nível, os postos pluviométricos com suas áreas 

de influência na bacia e o caminho do rio principal. A utilização do plugin mostrou-se 

vantajosa quando comparada à delimitação a partir das ferramentas do ArcGIS, apresentando 

menor tempo de processamento dos dados. Além disso, permitiu a padronização na 

delimitação de bacias, minorando os erros de interpretação humana. 

 

Palavras-chave: Bacia Hidrográfica. Geoprocessamento. SIG. Topodata. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Based on the need to manage water resources, a precise delimitation of the river basin is 

necessary, since this is a planning unit. With the increasing development of Information 

Technology, it became possible to use geographical information systems (GIS) in the 

delimitation of basins. In this sense, the present study aims to present the methodology of 

automatic delimitation of basins adopted by a plugin added to the UFC System and apply it to 

a case study in the Maranguapinho River. To perform the delimitation, we used the land 

elevation data from the Brazilian Geomorphometric Database, Topodata, and the ottocoded 

hydrographic base (BHO) used by ANA. Rainfall data from ANA were also used, providing a 

basis for future hydrological studies in the basin. We used the ArcGIS 10.2.2 GIS. As a result, 

software obtained the digital elevation model, the drainage network and the watershed 

dividers, the contours, the pluviometric stations with their influence areas in the basin and the 

main river path. The use of the plugin was advantageous when compared to the delimitation 

from the tools of ArcGIS, presenting less data processing time. In addition, it allowed the 

standardization in the delimitation of basins, reducing the errors of human interpretation. 

 

Keywords: Watershed. Geoprocessing. SIG. Topodata 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A água é considerada um fator limitante para o desenvolvimento do século XXI. 

Apesar de preencher cerca de 70% da superfície terrestre, menos de 3% das águas são doces. 

A água doce mais potável está presente nas calotas polares e geleiras que armazenam 2% da 

água do planeta. O restante, menos de 1%, está presente nos rios, lagos e lençóis subterrâneos. 

Este valor representa todo o volume de água disponível para consumo humano. O problema se 

agrava quando a questão é a qualidade da água utilizada pela sociedade. A escassez de água 

potável no planeta deve-se principalmente a intensa urbanização ocorrida nas últimas décadas 

e o consumo deste bem em ritmo acelerado.  

Os países tem encontrado a necessidade de gestão dos recursos hídricos para 

permitir o uso da água para abastecimento da população, irrigação, geração de energia e 

navegação. No Brasil, a Lei n. 9.433, de 8 de janeiro de 1997, conhecida como Lei das Águas, 

estabelece a bacia hidrográfica como unidade de planejamento. Segundo Viessman e Lewis 

(1996), a bacia hidrográfica é uma área definida pela sua topografia, drenada por um curso 

d’água ou um sistema conectado de cursos d’água tal que toda vazão efluente é descarregada 

através de uma simples saída. 

A delimitação de uma bacia hidrográfica é um dos primeiros e mais comuns 

procedimentos executados em análises hidrológicas ou ambientais. Por muitos anos, foram 

utilizados métodos manuais para determinação dos seus limites, utilizando cartas 

topográficas. Com o crescente desenvolvimento da tecnologia da informação, tornou-se 

possível realizar esse processo por meio de Sistemas de Informações Geográficas (SIGs), com 

uso de Modelos Digitais de Elevação (MDE). 

Nesse projeto, desenvolveu-se um conjunto de ferramentas que, adicionados ao 

ambiente SIG, permitem a delimitação automatizada da bacia hidrográfica e a extração de sua 

rede de drenagem, obtendo base de dados necessária para realização de estudos hidrológicos. 

Foram utilizados dados do projeto Topodata disponíveis no site do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE), os níveis de Ottobacias e os dados de postos pluviométricos 

fornecidos pela Agência Nacional das Águas (ANA). 

 

1.1 Problemática e Justificativa 

 

A construção de intervenções em recursos hídricos, como barragens e bueiros, 

necessárias para a gestão desses recursos, depende de estudos topográficos e hidrológicos, 
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além de estudos em outras áreas da engenharia. No entanto, para elaboração de um projeto 

básico de obras de infraestrutura hídrica, são necessárias análises preliminares que permitam 

caracterizar a bacia hidrográfica da região. Normalmente, essas intervenções ocorrem em uma 

seção fluvial (exutório), e a determinação dos parâmetros morfológicos necessários para os 

estudos depende da delimitação adequada de sua bacia hidrográfica e rede de drenagem. 

Por muito tempo, o traçado das bacias era feito de forma manual, através das 

cartas de bacias hidrográficas e curvas de níveis, utilizando softwares como o AutoCAD. 

Ainda hoje, realiza-se a sobreposição de cartas, podendo também ser utilizados dados 

georreferenciados de loteamento e de vegetação com o objetivo de melhorar a tomada de 

decisão. No entanto, esse processo de delimitação da bacia é determinístico e repetitivo, e 

quando realizado manualmente pode apresentar, além de erros topográficos (arquivos 

limitados pela sua precisão), erros de interpretação do operador. 

Hoje, com o crescente desenvolvimento do sensoriamento remoto, é possível 

realizar essa atividade com uso de modelos digitais de elevação através de SIG. A 

automatização desse processo, por meio de dados Topodata e do uso do sistema de 

informações geográficas, permite que o estudo topográfico seja feito de forma eficiente, 

minorando o tempo de processamento e despendendo menos recursos financeiros. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo Geral 

 

O objetivo geral é propor um procedimento para automatizar o processo de 

delimitação e extração de dados fisiográficos de uma bacia hidrográfica, utilizando dados do 

projeto Topodata e das Ottobacias; e aplicar um estudo de caso no rio Maranguapinho – CE. 

 

1.2.2.  Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos do trabalho são: 

 

a) Extrair rede de drenagem da região de estudo; 

b) Determinar os divisores de águas da bacia hidrográfica; 

c) Obter as curvas de nível da bacia hidrográfica; 

d) Delinear curso de água principal; 
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e) Obter os postos pluviométricos e suas áreas de influência pelo Método de 

Thiessen. 

f) Analisar o tempo de processamento utilizando as ferramentas do ArcGIS e o 

plugin UFC11. 

 

1.3 Estrutura da monografia 

 

Este trabalho está dividido em seis partes principais, descritas a seguir: 

O Capítulo 1 consiste na introdução, onde são definidos os objetivos e as 

justificativas da pesquisa, bem como a organização da monografia. 

No Capítulo 2, consta uma revisão bibliográfica, explanando os principais temas 

abordados no trabalho e destacando alguns estudos que contribuíram para o desenvolvimento 

da pesquisa. 

O Capítulo 3 descreve a metodologia da pesquisa, detalhando o procedimento de 

delimitação da bacia e extração de dados fisiográficos através do plugin UFC11. Inclui, ainda, 

os materiais e softwares utilizados, bem como, a descrição do estudo de caso utilizado para 

aplicação do método. 

No Capítulo 4, apresentam-se os resultados e discussões relativos ao estudo de 

caso. 

No Capítulo 5, estão as conclusões e recomendações para trabalhos futuros. 

E, por fim, o Capítulo 6 lista as referências bibliográficas. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Ciclo hidrológico e bacia hidrográfica 

 

A água é componente fundamental da natureza, participa e impulsiona todos os 

ciclos ecológicos, sustentando a vida e contribuindo para a diversidade biológica da Terra. É 

utilizada pelo homem nas suas funções vitais, além de um grande conjunto de atividades, 

como irrigação, geração de energia, produção de alimentos, navegação, desenvolvimento 

industrial, agrícola e econômico (TUNDISI, 2003). 

Conforme destaca Tundisi et al. (2008): 

 
A disponibilidade da água, a demanda múltipla sobre os recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos, e o ciclo hidrológico global e regional são componentes 

essenciais para uma avaliação qualitativa e quantitativa sobre o futuro dos recursos 

hídricos. 

 

 Dessa forma, compreender o funcionamento do ciclo hidrológico e o conceito de 

bacias hidrográficas mostra-se indispensável para uma boa gestão dos recursos naturais 

existentes. 

O ciclo hidrológico constitui-se no intercambio entre a circulação de água na 

superfície terrestre e na atmosfera. É um fenômeno global de ciclo fechado, dado que a 

quantidade total de água na Terra é constante. Sua principal fonte impulsionadora é a energia 

solar e a principal força atuante é a gravidade (TUCCI, 1993).  

Por ser um processo cíclico, não apresenta inicio ou fim. No entanto, 

considerando-se como marco inicial as trocas de massa de água no sentido atmosfera-

superfície terrestre, Tucci (1993) apresenta seu processo como definido nos parágrafos 

seguintes. 

Na atmosfera, o vapor de água presente no ar úmido se condensa, em 

determinadas condições meteorológicas, formando microgotículas de água suspensas. Estas 

unidas a partículas de poeira e gelo formam um aerossol denominado nuvem. Quando as 

microgotículas apresentam peso e tamanhos suficientes para vencer as forças de suspensão, 

ocorre o fenômeno da precipitação, podendo esta transferência de água da atmosfera para 

superfície ocorrer por meio de chuva, neve, granizo, orvalho, entre outras formas de 

precipitação. 

A superfície terrestre é compreendida pelos continentes e oceanos. Tucci (1993) 

afirma que cerca de 80% do volume de água precipita sobre os oceanos e apenas 20% sobre 
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os continentes. Parte da água precipitada sofre evaporação durante o percurso até o solo e, em 

locais de ar seco, todo precipitado pode sofrer evaporação, fenômeno denominado virga. 

Quando precipitada sobre o terreno, a água pode sofrer intercepção pelas folhas das árvores 

em regiões de grande cobertura vegetal. Ao cair no solo, pode sofrer infiltração enquanto o 

solo não satura e, após sua saturação, sofrer escoamento superficial até desaguar, por 

gravidade, em um curso d’água e deste até o oceano. 

 A quantidade de água infiltrada pode ser absorvida pelas plantas e então retornar 

a atmosfera por transpiração, ou percolar e sofrer escoamento subterrâneo, alimentando 

corpos d’água ou sendo por estes alimentados, até desaguar também no oceano. Por fim, a 

água presente nos oceanos sobre evaporação, fechando o ciclo hidrológico. O autor ainda 

afirma que os oceanos contribuem com 85% do total evaporado, sendo os 15% restantes 

devido à evapotranspiração nos continentes. 

Segundo Tundisi (2003), aproximadamente 47.000 km³ de água retornam aos 

oceanos a partir dos rios, lagos e águas subterrâneas, o que resulta em cerca de 8.000 m³/ano 

de água por habitante, se esta água fosse igualmente distribuída entre os continentes. No 

entanto, a drenagem nem é igualmente distribuída entre os continentes nem é homogênea 

durante o ano, causando problemas de disponibilidade e de desequilíbrios, com períodos de 

seca e cheia. Outros problemas em recursos hídricos são apontados por Tundisi (2008) que 

afirma a necessidade de gestão desse bem natural. 

Nesse intuito, a bacia hidrográfica é definida pela Lei nº 9.433, de 8 de Janeiro de 

1997, conhecida como Lei das Águas, como unidade de planejamento (BRASIL, 1997). Para 

facilitar a gestão dos recursos hídricos, pode-se definir a união de mais de uma bacia 

hidrográfica ou a subdivisão de uma bacia de grandes dimensões como unidade de 

planejamento, estabelecendo uma Região Hidrográfica.  

Tucci (1993) afirma que a bacia hidrográfica pode ser considerada um sistema 

físico onde o volume de água precipitado corresponde à entrada e o volume de água escoado 

pelo exutório, à saída. As perdas representam o volume de água que sofre evaporação e 

transpiração, além do volume que infiltra profundamente.  

Conforme Teodoro et al. (2015): 

 
A caracterização morfométrica de uma bacia hidrográfica é um dos primeiros e mais 

comuns procedimentos executados em análises hidrológicas ou ambientais, e tem 

como objetivo elucidar as várias questões relacionadas com o entendimento da 

dinâmica ambiental local e regional. 

 

A delimitação de uma bacia hidrográfica é feita pela determinação dos seus 
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divisores que, segundo Villela e Matos (1975), são linhas de separação que dividem as 

precipitações que caem em bacias vizinhas. Esses autores ainda afirmam que os limites de 

uma bacia de drenagem podem ser definidos por dois tipos de divisores de água: um divisor 

topográfico e um divisor freático. No entanto, pela dificuldade de determinação do divisor 

freático, pois o nível do lençol sofre variações, costuma-se definir a bacia hidrográfica pelas 

cotas topográficas. A Figura 1 apresenta os divisores de água em 3 bacias hipotéticas, cujos 

rios estão representados pelas letras X, Y e Z. 

 

Figura 1 – Corte transversal de bacias hidrográficas. 

 
Fonte: Villela e Matos (1975) 

 

2.2 Classificação de bacias: Ottobacias 

 

A ANA tem utilizado a ottocodificação de bacias como suporte para à gestão de 

recursos hídricos. Esse método de codificação foi desenvolvido pelo engenheiro Otto 

Pfafstetter e permite identificar a posição relativa de bacias e interbacias à montante ou 

jusante do rio principal. 

Gomes e Barros (2011), em um estudo sobre a importância das Ottobacias para 

gestão de recursos hídricos, descrevem a metodologia de delimitação de bacias utilizada por 

Pfafstetter, e os parágrafos seguintes baseiam-se na descrição apresentada pelos autores. 

Segundo os autores, o método de classificação utilizado pela ANA na década de 

1980 se baseava na numeração crescente dos afluentes de jusante a montante do rio principal. 

E esse método apresentava a desvantagem de utilizar um grande número de dígitos à medida 

que se aumenta o nível de detalhamento. 

Em contrapartida, a ottocodificação é um método que permite a hierarquização e 



17 

 

utiliza os dez primeiros algarismos para classificação da posição relativa das bacias, tendo 

como vantagem códigos menores mesmo em nível de detalhamento elevados. 

Conforme Pfafstetter (1989), a delimitação é feita a partir do rio principal, sendo 

considerado aquele que possuir maior área de drenagem. Hidrologicamente, o rio principal 

deve ser aquele que apresenta maior deflúvio anual. No entanto, pela necessidade do histórico 

de descargas do rio na sua foz, o autor utiliza como critério a área de drenagem, afirmando 

que geralmente essa característica é proporcional ao seu deflúvio anual.  

Depois de identificado o rio principal, codificam-se suas bacias de contribuição 

seguindo os seguintes passos: 

a) Os quatro maiores afluentes recebem os números 2, 4, 6 e 8 ordenados de 

jusante à montante. Assim, o afluente mais próximo à foz recebe o número 2 e 

o mais próximo a montante, o número 8. 

b) Os demais afluentes são grupados em cinco áreas, denominadas interbacias, e 

recebem os números 1, 3, 5, 7 e 9 ordenados de jusante à montante. Assim, a 

interbacia localizada na foz recebe o número 1 e a localizada no montante, o 

número 9. 

Cada bacia ou interbacia codificada passa a ser uma ottobacia, e pode ser 

novamente codificada a depender do nível de detalhe da base cartográfica. A Figura 2 mostra 

a codificação para a Bacia Hidrográfica do rio Tocantins. 

 

Figura 2 – Codificação pelo Método de Otto Pfafstetter para bacia do rio Tocantins. 

 
Fonte: Adaptado de Gomes e Barros (2011). 
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A bacia do rio Tocantins possui o código 6 segundo a classificação de bacias para 

a América do Sul. Para o próximo nível de detalhamento, acrescentam-se os dígitos à direita 

do número 6. Assim, têm-se as bacias 62, 64, 66, 68 e as interbacias 61, 63, 65, 67, 69 no 

segundo nível de detalhamento. 

Segundo Pfafstetter (1989), a classificação das bacias deve se basear na 

configuração natural do sistema de drenagem, não devendo ser consideradas as divisões 

políticas. Por isso, os rios do Brasil devem ser classificados em conjunto com a rede 

hidrográfica da América do Sul. A Figura 3 apresenta essa codificação das bacias de nível 1 

no território brasileiro. 

 

Figura 3 – Classificação das bacias de nível 1 segundo o método de Otto Pfafstetter. 

 
Fonte: Adaptado de dados fornecidos pela ANA. 

 

2.3 Modelos Digitais de Elevação 

 

Durante muito tempo, as informações sobre revelo eram obtidas através de mapas 
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e levantamentos em campo. No entanto, com o desenvolvimento da tecnologia da informação, 

a coleta e o armazenamento das informações geográficas passou a ser realizada por meio de 

ambientes computacionais, utilizando geoprocessamento.  

Segundo Câmara e Monteiro (2004), o geoprocessamento é o termo empregado 

para as técnicas matemáticas e computacionais utilizadas no tratamento de informações 

geográficas. Suas ferramentas computacionais são os Sistemas de Informações Geográficas 

(SIGs) que permitem realizar análises complexas, integrando informações e banco de dados 

georreferenciados por meio da representação computacional.  

No processo de delimitação de bacias hidrográficas em ambiente SIG são 

utilizados Modelos Digitais de Elevação (MDE) ou Modelos Digitais de Terreno (MDT). De 

acordo com Namikawa (2003, p. 21): 

 
Um Modelo Digital de Terreno (MDT) é uma representação matemática 

computacional da distribuição de um fenômeno espacial que ocorre dentro de uma 

região da superfície terrestre. Dados de relevo, informação geológicas, 

levantamentos de profundidades do mar ou de um rio, informações meteorológicas e 

dados geofísicos e geoquímicos são exemplos típicos de fenômenos representados 

por um MDT. 

 

Dessa forma, o MDE representa uma distribuição contínua de dados de relevo do 

terreno. A Figura 4 apresenta um modelo de elevação do terreno, chamado raster, em que a 

altitude é representada em escalas de cinzas. Desse modo, altitudes mais elevadas apresentam 

tons de cinza mais escuro, e à medida que a altitude decresce, a tonalidade clareia. 

 

Figura 4 – Representação da elevação de um terreno por meio de MDE. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

O uso de MDE é a forma mais prática, rápida e menos subjetiva de obter as 

informações geográficas necessárias na delimitação de bacias. Eles podem ser gerados a partir 

da modelagem de dados altimétricos, como pontos tridimensionais ou curvas de níveis, 

obtidos por levantamentos topográficos, bases cartográficas, dados de GPS, entre outras 

fontes ou derivados a partir de sensoriamento remoto orbital. 
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Segundo Meneses (2012), os métodos mais recentes de aquisição automática de 

dados altimétricos surgem a partir do desenvolvimento do sensoriamento remoto que permite 

o levantamento e a monitoração dos recursos terrestres em escala global. Um exemplo são os 

dados produzidos pela Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM), que obteve um MDE 

com cobertura de 80% da superfície terrestre e que será discutida com mais detalhes na seção 

a seguir.  

A definição clássica, trazida pelo autor, afirma que “Sensoriamento remoto é uma 

técnica de obtenção de imagens dos objetos da superfície terrestre sem que haja um contato 

físico de qualquer espécie entre o sensor e o objeto”. Assim, as imagens são obtidas a partir da 

coleta e análise de radiação eletromagnética (REM) emitida por uma fonte de energia e 

refletida pela superfície terrestre. Essas fontes podem ser naturais ou artificiais, como a 

radiação solar (natural) e os sinais produzidos por radares (artificial).  

A REM apresenta natureza de onda e energia e, por isso, comporta-se de acordo 

com os modelos ondulatório e corpuscular. O autor afirma que, segundo o modelo 

ondulatório, as características das imagens são explicadas pela relação entre o tamanho da 

onda e o tamanho do objeto, denominando esta interação de macroscópica. 

É a interação macroscópica que explica as fontes que utilizam REM na faixa da 

luz visível e do infravermelho não serem utilizadas para imagear regiões cobertas por nuvens. 

A banda espectral do visível abrange uma faixa de comprimento de onda de 0,38 a 0,76 μm e 

do infravermelho entre 0,76 μm a 1 mm, enquanto as partículas de vapor d’água apresentam 

tamanho na ordem de 30 μm. Desse modo, o comprimento de onda dessas faixas é, em média, 

menor que o tamanho das partículas de vapor d’água presente nas nuvens. Estas, por sua vez, 

impedem total ou parcialmente a passagem dessas bandas espectrais e, consequentemente, a 

obtenção das imagens na superfície terrestre (MENESES, 2012). 

As micro-ondas, no entanto, apresentam comprimentos de onda na faixa de 3,0 a 

100 cm, podendo operar em condições adversas com cobertura de nuvens e chuvas. São 

geradas por fontes artificiais de sensores ativos, isto é, fontes que enviam e recebem sinais do 

seu próprio sensor e, por isso, podem operar de dia e de noite. Um exemplo de sensor ativo 

que opera na faixa de micro-ondas é o radar. 

Os dados utilizados nessa pesquisa são derivados dos modelos altimétricos 

SRTM. A missão obteve o MDE a partir de técnicas de sensoriamento remoto orbital, 

utilizando radares na faixa das micro-ondas para imagear a superfície terrestre. Dessa forma, 

entender a aquisição e processamento desses dados se torna importante para compreender as 

características das imagens obtidas. 
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2.4 Projeto SRTM 

 

Os dados SRTM foram obtidos por radar lançado a bordo do ônibus espacial 

Endeavour. Conforme as informações disponíveis no sitio do JPL (Jet Propulsion Laboratory, 

http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/), o sobrevoo teve duração de 11 dias, no período de 11 a 22 de 

fevereiro de 2000, percorrendo 16 órbitas por dia, em um total de 176 órbitas.  

Com cobertura em escala quase global, os dados topográficos iniciais foram 

disponibilizados ao público com resolução espacial de com 3 arco-segundo (3"), ou cerca de 

90m, e apenas para os Estados Unidos com resolução de 1 arco-segundo (1”), cerca de 30m. 

O datum e o elipsoide de referência são WGS84, com dados de z em metros inteiros. 

 Atualmente, a NASA (National Aeronautics and Space Administration) 

disponibilizou uma nova versão desses modelos altimétricos, SRTM Plus, com resolução de 

1” para as outras regiões imageadas. 

O projeto incorpora a técnica InSAR, utilizando radares de abertura sintética 

(Synthetic Aperture Radar - SAR) juntamente com a técnica de interferometria. De acordo 

com Alves et al. (2009): 

 
Essa técnica é baseada na análise de fase dos sinais de radar recebidos por duas 

antenas SAR localizadas em posições diferentes no espaço, ou por uma mesma 

antena em época e posição diferentes. A partir desses sinais podem ser geradas 

imagens de amplitude e fase, armazenadas como imagens complexas. Essas imagens 

formarão o par interferométrico, e utilizando a técnica InSAR pode-se gerar uma 

nova imagem, cuja fase de cada pixel (fase interferométrica) é formada pela 

diferença de fase entre os pixels correspondentes nas duas imagens originais. 

 

Na missão, utilizaram-se antenas SAR, para as bandas C e X, localizadas em 

posições diferentes, acopladas a aeronave e em um mastro com 60 metros de comprimento, 

como mostrado na Figura 5. Então, o par interferométrico foi obtido a partir de passagem 

única do ônibus espacial.  

O projeto ainda contou com apoio de campo a partir de levantamentos geodésicos 

realizados pelo Sistema de Posicionamento Global Cinemático (Kinematic Global Positioning 

System), que determina linhas de posição dadas por um veículo em movimento, e do uso de 

refletores com coordenadas definidas, fornecidos pela JPL (VALERIANO, 2004). 
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Figura 5 – Configuração das antenas SAR utilizadas na missão SRTM. 

 
Fonte: Rabus et al. (2003). 

 

A faixa de REM das micro-ondas é representada por bandas, que segundo 

Meneses (2012), apresentam os comprimentos e frequências de onda conforme mostrado na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Comprimentos e frequências de onda das bandas espectrais das micro-ondas. 

 
Fonte: Adaptada de Meneses (2012). 

 

O autor afirma que a banda de comprimento de onda X é melhor na identificação 

das variações texturais do solo. Enquanto, para o mapeamento geológico, é mais apropriado o 

uso da banda L. E a banda P, por possuir comprimento maior que o tamanho das folhas, 

apresenta maior capacidade de penetração na vegetação. Para América do Sul, os dados 

SRTM são referentes à banda C. 

Valeriano (2004) aduz que os dados SRTM apresentam erros, como vórtices, 

Banda Comprimento de onda Frequência

X 2,4 - 3,8 cm 12,5 - 8 GHz

C 3,8 - 7,5 cm 8 - 4 GHz

S 7,5 - 15 cm 4 - 2 GHz

L 15 - 30 cm 2 - 1 GHz

P 30 - 100 cm 1 GHz - 300 MHz
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representados por cotas negativas de até -8388607m, cuja remoção através de técnicas de 

filtragem requer operações cuidadosas para que não se contaminem as informações válidas.  

O autor ainda afirma que os dados são sensíveis a quaisquer objetos presentes 

sobre a superfície do terreno, tais como edificações e variações da cobertura vegetal, o que 

atrapalha a obtenção do relevo do terreno. As filtragens causam a impressão visual de 

minimizar estes efeitos, porém os filtros suavizam todo o relevo, não discriminam artefatos de 

feições reais. 

 

2.5 Projeto Topodata 

 

Topodata é uma base de dados topográfica elaborada para fornecer variáveis 

geomorfométricas do território brasileiro em cobertura total. Produzido a partir do 

refinamento de dados da missão SRTM, o projeto tem objetivo de suprir à escassez de mapas 

em escala adequada no Brasil. A pesquisa foi motivada pela disponibilidade de modelos 

altimétricos, adquiridos e pré-processados em condições uniformes, que permitiram o 

processamento consistente dos dados (VALERIANO; ROSSETTI, 2012, tradução nossa).  

Os modelos passaram por um processamento computacional de refinamento por 

krigagem e, em 2008, o INPE lançou o projeto, disponibilizando os dados com uma resolução 

espacial igual à americana, ou seja, 1 arco-segundo ou 30 metros. Os dados podem ser obtidos 

pelo site do Topodata (http://www.dpi.inpe.br/topodata/data/grd/) e estão disponíveis em 

formato GeoTiff (.tif). Assim, como o MDE SRTM, o datum e o elipsoide de referência são 

WGS84. 

Conforme Valeriano e Rossetti (2012), o refinamento é um processo de 

interpolação que permite calcular valores intermediários de MDE entre as células originais, 

como mostrado na Figura 6. E o uso da krigagem permite a adaptação às características 

geoestatísticas dos dados, uma vez que se baseia na variabilidade espacial do conjunto de 

dados de entrada. 

Os autores ainda afirmam que a produção do conjunto de dados do Topodata foi 

revisada duas vezes, a fim de corrigir problemas detectados pelos usuários e incorporar 

melhorias nas técnicas de tratamento de dados. Entretanto, revisões futuras podem ser 

consideradas a partir de solicitações pertinentes dos usuários. 
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Figura 6 – Processo de refinamento dos dados SRTM. 

 
Fonte: Adaptada de Valeriano e Rossetti (2012). 

 

No seu estudo, Souza (2015) aduz que os dados Topodata devem ser utilizados em 

trabalhos de escalas regionais, tomando cautela na realização de estudos em que a 

determinação da altitude absoluta é fundamental, como no caso da delimitação de planícies de 

inundação. Isto porque, apesar de possuir resolução de 30 metros, seus dados são derivados 

do SRTM, mantendo parte da generalização topológica dos dados SRTM. 

Outro estudo (MARQUES et al., 2011), realizando delimitações a partir do MDE 

Topodata, MDE SRTM e MDE ASTER, mostra que o produto Topodata apresenta resultados 

melhores na extração automática da rede de drenagem quando comparada à drenagem 

fotointerpretada e à drenagem da carta topográfica. 

Os dados Topodata são estruturados em quadrículas com folhas de 1° de latitude 

por 1,5° de longitude. As cartas são nomeadas com o prefixo de 6 letras LAHLON, em que 

LA indica a latitude do canto superior esquerdo da quadrícula, H informa o hemisfério de sua 

posição (S ou N) e LON indica sua longitude, respeitando a seguinte notação:  longitude em 

graus fracionadas (nn°30’) são representadas por nn5 e em graus inteiros, por nn_ 

(TOPODATA, 2017). À vista disso, a folha que abrange o Município de Fortaleza, por 

exemplo, tem indicação “03S39_”, denotando que a quadrícula tem coordenadas geográficas 

de latitude 03°S e longitude 39° no canto superior esquerdo. 

  

SRTM original (3")

Refinado (1")
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Essa pesquisa tem o intuito de descrever a metodologia de traçado de bacias 

adotada por um plugin adicionado ao Sistema UFC, programa desenvolvido no Laboratório 

de Hidráulica Computacional (LAHC) da Universidade Federal do Ceará (UFC), e aplicar um 

estudo de caso no rio Maranguapinho. Denominado UFC11, o plugin é uma interface em SIG 

que permite delimitar e extrair os dados fisiográficos de uma bacia hidrográfica. A descrição 

dos métodos empregados, incluindo os materiais e softwares utilizados, foi dividida em oito 

partes, logicamente interligadas, conforme apresentadas a seguir. 

 

3.1 Área de estudo 

 

A bacia hidrográfica do Rio Maranguapinho (Figura 7) está localizada no Estado 

do Ceará na porção oeste do Município de Fortaleza, compreendida entre as coordenadas 3° 

42’ e 3° 58’ de latitude Sul e 38° 35’ e 38° 44’ de longitude Oeste e apresentando um 

comprimento de talvegue de 35,7 km e perímetro da bacia de 97,5 km. (ALMEIDA, 2006).  

 

Figura 7 – Localização do Rio Maranguapinho – CE. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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A bacia tem como rio principal o rio homônimo que nasce na serra de 

Maranguape, estendendo-se pelos municípios de Maracanaú, Fortaleza e Caucaia. Em 

Fortaleza, entra nas proximidades do bairro Canidezinho, desaguando próximo à foz do Rio 

Ceará. Apesar de desaguar no Rio Ceará, pouco influencia em sua fluviometria, comportando-

se como uma bacia independente. 

Por estar inserida em zona predominantemente urbana, a bacia apresenta grande 

ocupação às margens do rio principal. Almeida (2012), a partir de um estudo sobre a 

vulnerabilidade socioambiental na região do rio Maranguapinho, comparando o Índice de 

Vulnerabilidade Social e o Índice de Exposição Física às Inundações, afirma uma 

predisposição à semelhança espacial entre as zonas com maiores valores de vulnerabilidade 

social das periferias e a rede de drenagem, mostrando que 34,25% da população total na área 

da bacia apresenta alta vulnerabilidade social. O autor ainda afirma similaridade entre os 

espaços com piores indicadores sociais e os ambientes expostos a inundações.  

A região ocupada ao longo do rio Maranguapinho apresenta problemas 

socioambientais, como poluição, inundações e assoreamento. Almeida (2006) afirma que, em 

países em desenvolvimento, esses riscos socioambientais são causados pelo crescimento 

demográfico, concentração urbana e densidade populacional em zonas vulneráveis, como nas 

margens de rios.  

 

3.2 Dados e softwares utilizados 

 

Os dados utilizados pelo plugin são divididos em dados fornecidos pelo usuário e 

dados obtidos por órgãos públicos. A localização do exutório deve ser fornecida, sendo 

coletada em campo por receptor GPS ou extraída por ferramentas como Google Earth. Para o 

ponto em estudo, realizou-se uma coleta em campo por meio do receptor de navegação GPS 

Garmin, versão Etrex Summit, obtendo-se coordenadas com projeção Universal Transversa de 

Mercator (UTM) e datum WGS84. 

Os dados obtidos por órgãos públicos são divididos em dados da topografia do 

terreno, da classificação de bacias pelo método Otto Pfafstetter e dos postos pluviométricos. 

Os modelos altimétricos Topodata da área em estudo foram obtidos junto ao Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, a partir do Banco de dados Geomorfométricos do 

Brasil (TOPODATA, 2017). A base cartográfica utilizada para delimitação territorial foi 

adquirida no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (IBGE, 2013), e os 

níveis de bacias hidrográficas e dados dos postos pluviométricos junto a Agência Nacional 



27 

 

das Águas (ANA), a partir do Sistema de Informações Hidrológicas, no portal HidroWeb 

(ANA, 2012). 

O processo de delimitação da bacia foi realizado no ArcGIS 10.2.2. E para o 

desenvolvimento do plugin, utilizou-se uma linguagem de programação visual, chamada  

ModelBuilder, que permite a criação e modificação de modelos de geoprocessamento. A partir 

dessa linguagem, foram criados modelos configurados representados por diagramas que 

encadeiam os processos e ferramentas de geoprocessamento (Figura 8).  

Ainda, fez-se uso da linguagem de programação Python, a partir do modulo ArcPy 

(TOMS, 2015), permitindo a criação de processos ausentes e potencializando os existentes no 

ArcGIS. 

 

Figura 8 – Procedimento da função Cortar, escrita em linguagem ModelBuilder. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

3.3 Procedimento metodológico 

 

O Sistema UFC é um conjunto de programas, escritos em diferentes linguagens de 

programação, que realizam as tarefas referentes ao traçado e dimensionamento hidráulico de 

redes de abastecimento de água e redes de esgoto sanitário. Ele é dividido em módulos, e o 

módulo UFC11 é referente à delimitação automática de bacias hidrográficas e redes de 

drenagem. A Figura 9 apresenta o fluxograma de processamento do módulo UFC11, e as 

seções a seguir descrevem a sua metodologia. 
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Figura 9 – Fluxograma de processamento do UFC11. 

 
Fonte: Adaptada de Campos et al. (2017). 

 

O processamento do modulo UFC11 pode ser subdivido em doze etapas, a saber: 

a) descrição do ponto de estudo; 

b) seleção do nível de Ottobacia; 

c) download e extração dos arquivos Topodata; 

d) união dos arquivos raster; 

e) corte dos arquivos raster; 

f) extração da rede de drenagem da Ottobacia; 

g) delimitação da bacia hidrográfica; 

h) demarcação dos postos pluviométricos e suas áreas de influência; 

i) projeção dos arquivos; 

j) indicação do ponto mais distante da bacia; 
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k)  delineação do rio principal; 

l) exportação para AutoCAD. 

As cinco primeiras etapas são seções de obtenção e preparação do modelo digital 

de elevação. As etapas de traçado da rede de drenagem e da bacia hidrográfica, que 

correspondem ao objetivo do estudo, são feitas por meio de ferramentas do ArcGIS 

previamente configuradas. A etapa de demarcação dos postos pluviométricos fornece base 

para estudos hidrológicos na bacia, assim como a delineação do curso do rio principal a partir 

da determinação do ponto mais distante do exutório. Por fim, as etapas de projeção e 

exportação dos dados permitem a manipulação dos arquivos no AutoCAD.  

 

3.4 Aquisição e preparação da base cartográfica 

 

O programa apresenta a facilidade de fornecer ao usuário os dados topográficos 

necessários para traçar as redes de drenagem e delimitar a bacia hidrográfica a partir das 

coordenadas do ponto de exutório, ou seja, do ponto onde será alocada a intervenção em 

recursos hídricos. A localização do ponto pode ser obtida por GPS ou através de ferramentas 

como o Google Earth.  

Com uso da linguagem Python, criou-se a função Ponto que permite a inserção 

das coordenadas do exutório e, com base nos dados informados, cria um arquivo shapefile de 

tipo point. Para isso, a determinação do ponto deve ser feita na projeção UTM, e o datum 

precisa ser informado. 

Para obtenção do MDE, faz-se necessária ainda indicação da área e do nível de 

abrangência que se deseja trabalhar. O plugin apresenta arquivos shapefile da Base 

Hidrográfica Ottocodificada (BHO) utilizada pela ANA com os seis níveis de ottobacias e da 

grade Topodata com as indicações de cada folha e endereço eletrônico para download. A 

determinação do nível de ottobacia permite que o plugin identifique a área de estudo e defina 

quais as cartas necessárias para abranger esta área. 

A função Seleção, criada com uso da linguagem ModelBuilder, localiza qual a 

ottobacia contém o ponto em análise e, a partir de sobreposição de camadas, realiza a colagem 

dos dados da bacia com os dados da grade Topodata, gerando um único shapefile. Por fim, 

gera uma planilha com os links para download no site do INPE. 

Para descarregar os dados, criou-se a função Baixar, escrita em Python, que faz a 

leitura da planilha Excel, buscando os valores de URL informados para download e extração 

das cartas. Por fim, o processo de preparação da base cartográfica consiste nas funções União 



30 

 

e Cortar. A função União produz um único arquivo raster com os dados topográficos da 

região estudada a partir dos arquivos de formato raster obtidos pelo Topodata. E a função 

Cortar, realiza um corte equivalente à área da ottobacia. 

 

3.5 Delimitação da rede de drenagem e da bacia hidrográfica 

 

O processo de extração da rede hidrográfica e delineação da bacia de contribuição 

é realizado usualmente pela extensão Spatial Analyst Tools disponível no SIG ArcGIS. Essa 

extensão fornece um conjunto de ferramentas de análise e modelagem espacial tanto para 

raster como para vetores e é dividida em funcionalidades. Para a modelagem de fluxo de água 

são utilizadas as categorias Hydrology e Map Algebra. 

A Hydrology permite extrair a rede de drenagem e delinear a bacia hidrográfica, a 

partir das funções apresentadas na Tabela 2: 

 

Tabela 2 – Descrição das funções da ferramenta Hydrology. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A função Map Algebra realiza análises espaciais criando expressões em uma 

linguagem algébrica a partir da ferramenta Raster Calculator. Dessa forma, o plugin UFC11 

executa uma expressão de condição, chamada Conditional, que testa se uma condição 

fornecida pelo usuário é verdadeira ou falsa. É verificada a condição de acúmulo mínimo para 

que seja considerado o traçado do rio. Com esta condição, às células do raster com valor 

superior a 100 pixels é atribuído o valor 1, sendo consideradas durante a criação do novo 

Função Descrição

Fill Sinks preenche as pequenas imperfeições nos dados, gerando um novo raster.

Flow Direction

cria um raster contendo a direção do fluxo de cada célula, determinada por meio 

das cotas topográficas do MDE. A partir da direção de fluxo da célula, atribui-se 

a esta um valor númerico.

Flow Accumulation
a partir da direção de fluxo, soma-se o número de células que fluem para cada 

célula, gerando um raster com o fluxo acumulado.

Stream Link
atribui valor unitário às seções de rede linear entre interseções, devendo ser 

representada em um fundo NoData .

Stream Order

atribui a ordem numérica do rio, podendo ser utilizados dois métodos: Strahler 

(1952) e Shreve (1967). No presente trabalho, os dados são pré-configurados 

para utilizar o método de Shreve (1997), cuja metodologia permitiu determinar o 

comprimento do rio principal de forma mais eficaz.

Stream to Feature converte o arquivo raster em um arquivo shapefile de tipo polylines .

Watershed
delimita a área de contribuição para um ponto de exutório escolhido pelo 

usuário.
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arquivo raster. 

Mais informações sobre o processamento das ferramentas Spatial Analyst Tools 

podem ser encontradas nos estudos de Sobrinho et al. (2010) e Goergen et al. (2012), que 

apresentam o processo de delimitação de bacias hidrográficas e extração de rede de drenagem 

com o uso do software ArcGIS. 

As funções das ferramentas Hydrology e Map Algebra foram acopladas por meio 

da programação em ModelBuilder em duas funções no UFC11: Drenagem e Bacia.  

Além das funções descritas acima, a função Drenagem possui a função Features 

Vertices to Points que transforma os vertices das polylines da rede de drenagem em pontos. 

Estes vértices devem ser obtidos porque a delineação da bacia ocorre a partir da determinação 

do ponto de exutório, e o ponto inicialmente inserido não pertence à rede de drenagem, sendo 

necessária a seleção de um ponto dentro do fluxo de água gerado. 

A partir da determinação do ponto de exutório, aplica-se a função Bacia que gera 

um arquivo shapefile do tipo polygon da bacia hidrográfica da região em estudo e, a partir do 

corte de camadas, gera um arquivo shapefile de tipo polylines com a rede hidrográfica da 

bacia.  

Esta função ainda permite obter as curvas de nível, a partir da função Contour 

acoplada as suas funcionalidades, da criação de um buffer (sobrefolga) e da inserção do 

intervalo desejado entre as curvas de nível. Essa sobrefolga corresponde a polígonos gerados 

no entorno da área da bacia hidrográfica a uma distância de 2 km de raio que permite que as 

curvas de nível sejam obtidas ultrapassando a área da bacia de contribuição. 

 

3.6 Postos pluviométricos e suas áreas de influência 

 

O plugin UFC11 ainda fornece bases para um estudo hidrológico da bacia de 

contribuição por meio da determinação dos postos pluviométricos que influenciam na região. 

A partir da função Estações, escrita na linguagem ModelBuilder, a obtenção ocorre como 

apresentado a seguir: 

a) o usuário informa qual a distância máxima para inclusão de postos 

pluviométricos e, a partir desta informação, é produzida uma sobrefolga sobre 

os limites da bacia;  

b) a partir da sobreposição de camadas, realiza-se a seleção dos postos 

pluviométricos contidos na área de coleta considerada, produzindo um arquivo 

shapefile com estes postos selecionados; 
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c) posteriormente, são gerados os polígonos de Thiessen, através da função 

Create Thiessen Polygons; 

d) e por fim, exporta-se uma planilha Excel com o nome, tempo de operação e 

área de influência de cada posto pluviométrico contido na área coletada. 

 

O método de Thiessen permite a determinação da precipitação média na bacia 

hidrográfica a partir de dados dos postos pluviométricos da Ana. Segundo Tucci (1993), o 

método considera a distribuição não uniforme dos postos no espaço, não levando em conta o 

relevo das bacias. Visto isto, o cálculo é realizado considerando a área de influência de cada 

posto na bacia hidrográfica.  

A metodologia para determinação da área de influência dos postos se baseia em 

unir os postos por linhas e traçar suas mediatrizes, formando polígonos. Os lados desses 

polígonos representam os limites da área de influência. Dessa forma, é realizada uma média 

ponderada cujo peso corresponde à área de influência de cada posto na bacia hidrográfica, 

calculado conforme mostrado na equação a seguir: 

 

    
     
   

 (1) 

 

onde:    =  área de influência de cada posto 

             = precipitação registrada em cada posto. 

 

3.7 Delineação do rio principal 

 

A delineação do rio principal ocorre com a aplicação de duas funções: Ponto 

Longe e Rio Principal. A função Ponto Longe determina qual o ponto da rede de drenagem é 

mais distante do ponto de exutório. Baseada no princípio de tempo de concentração, esta 

função torna-se necessária para determinação do caminho do rio principal. Na sua 

metodologia, calcula-se a distância a jusante ao longo do caminho de fluxo de cada célula, 

utilizando a função Flow Length e, desse modo, identificando o ponto de maior distância até o 

exutório. 

A função Rio Principal, escrita em linguagem Python, faz uso da metodologia de 

Shreve (1967) para identificar o caminho do rio principal. Este método atribui a todos 

afluentes sem tributários o valor de 1 e acrescenta valores no sentido jusante ao longo do 
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caminho de fluxo. Assim, a ordem de um rio a jusante é a soma da ordem de seus afluentes, o 

que permite à função Rio Principal identificar o caminho de fluxo principal a partir dos 

valores de ordem crescentes à jusante. 

 

3.8 Projeção e exportação 

 

O processamento dos dados realizados na programação ModelBuilder apresenta 

como limitação não salvar as projeções dos arquivos usados anteriormente. Para isso, criou-se 

a função Projetar que realiza a projeção dos dados ao final do processo. E a função Exportar 

gera arquivos no formato .dwg, permitindo que os parâmetros obtidos possam ser processados 

no programa AutoCAD.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A descrição dos resultados, obtidos pela aplicação do estudo de caso, foi dividida 

em quatro seções, seguindo a lógica do procedimento metodológico e apresentando as 

discussões sobre o tempo de processamento do plugin UFC11. 

 

4.1 Aquisição e preparação da base cartográfica 

 

No presente trabalho, considerou-se o ponto de coordenadas UTM (X = 544286 e 

Y= 9586494) e datum WGS84 24S, localizado sobre uma ponte na Avenida Mister Hull, 

selecionando, como área de abrangência, as ottobacias de nível 4 (Figura 10).  

 

Figura 10 – Mapa de localização da ottobacia de nível 4 para o ponto de estudo. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A partir da função Seleção, obtiveram-se os links para o download dos dados 

topográficos. Gerou-se uma tabela, como a Tabela 3, cuja coluna TOPOID representa o 

código das cartas Topodata e a coluna URL, o sítio para o descarregamento. Neste caso, 

fizeram-se necessárias três articulações para abranger toda a região estudada: 03S405; 
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03S39_; 04S39_. 

 

Tabela 3 – Endereços eletrônicos fornecidos pela função Seleção. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A partir das coordenadas do ponto de estudo e da seleção do nível de ottobacia, 

realizou-se a preparação da base cartográfica, por meio das funções União e Cortar, obtendo-

se o MDE da área da ottobacia. Na Figura 11, é possível observar as cartas que incluem a 

região estudada (canto superior direito), a união dessas quadrículas (canto inferior direito) e o 

corte do MDE (no centro).  

 

Figura 11 – Mapa do MDE obtido do tratamento de dados TOPODATA. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As articulações Topodata são arquivadas no computador do usuário, tornando 

desnecessário novo descarregamento de dados e minorando o tempo de processamento na 

realização de nova delimitação de bacias na região. 

TOPOID URL

03S405 http://www.dsr.inpe.br/topodata/data/geotiff/03S405ZN.zip

03S39_ http://www.dsr.inpe.br/topodata/data/geotiff/03S39_ZN.zip

04S39_ http://www.dsr.inpe.br/topodata/data/geotiff/04S39_ZN.zip
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O plugin permite a utilização de outros dados topográficos, além do Topodata, 

como os MDE ASTER, MDE SRTM, MDE ALOS PALSAR, entre outros, ou MDE obtidos 

por cartas topográficas. No entanto, o UFC11 não realiza o download dessas cartas, devendo o 

usuário adiciona-las no SIG. Assim como, caso já possua o modelo altimétrico da região 

desejada, o usuário pode executar a função Drenagem. 

 

4.2 Delimitação da rede de drenagem e da bacia hidrográfica 

 

Após a geração do MDE, obteve-se a rede de drenagem da ottobacia de nível 4 

por meio da função Drenagem (Figura 12). Os dados foram gerados considerando, como 

condição, o acúmulo de 100 pixels para geração de um fluxo de água. Isto permitiu que o 

software produzisse uma rede de drenagem mais densa, obtendo uma maior quantidade de 

vértices para determinação do exutório.  

 

Figura 12 – Rede de drenagem para Ottobacia de nível 4. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Como discutido anteriormente, o ponto de estudo não coincide com a rede de 

drenagem, devendo-se escolher um ponto pertencente ao fluxo para delineação da bacia. 
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Neste caso, o uso de imagem digital auxiliou na tomada de decisão e na identificação do 

melhor exutório, o ponto de coordenadas UTM (X = 544305 e Y = 9586491). 

No canto superior direito da Figura 12, é possível visualizar a localização do 

ponto de estudo inicialmente escolhido (cor vermelha) e do ponto pertencente à rede de 

drenagem gerada a partir da função Drenagem (cor verde). A distância entre os pontos é de 

aproximadamente 25 metros, e foi considerada desprezível visto que se deseja realizar um 

estudo preliminar da bacia hidrográfica, fornecendo dados básicos para posterior realização de 

levantamentos topográficos e determinação mais precisa do ponto de exutório. 

Definido o ponto de exutório, a delineação é feita pela função Bacia. Esta fornece 

os arquivos shapefile da área da bacia e sua rede de drenagem, além das curvas de nível 

(Figura 13). As curvas de nível foram obtidas com espaçamento de 100 m, pois a presença da 

área íngreme na Serra de Maranguape não permitiu a identificação de curvas com menor 

espaçamento.  

 

Figura 13 – Curvas de nível da bacia hidrográfica do rio Maranguapinho. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Por meio de análise da Figura 13, é possível observar o percurso do curso d’água, 

iniciando sobre a Serra de Maranguape, relevo entre 500 e 750 metros, até desaguar no ponto 
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do exutório com relevo até 20 metros. Encontrou-se uma área de 184,69 km² e um perímetro 

de 128,58 km para a bacia de contribuição do rio Maranguapinho no ponto de exutório. 

O uso de imagem digital permitiu verificar a coincidência de alguns trechos do rio 

natural com a drenagem obtida pelo plugin, assim também como a discordância existente em 

regiões, como próximo à foz do rio, em que há grande cobertura vegetal (Figura 14). 

 Isto confirma a sensibilidade dos dados SRTM à variação da cobertura vegetal, 

apontada por Valeriano (2004). Dessa forma, por se tratarem de dados derivados do SRTM 

original, os dados Topodata devem ser utilizados com cautela, visto manterem parte das falhas 

e da generalização topológica dos dados SRTM (SOUZA, 2015). Este fato não permitiu a 

delimitação da bacia do Rio Maranguapinho a partir de sua foz. 

 

Figura 14 – Mapa da diferença entre o leito do rio (próximo à foz) e a rede de drenagem. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

4.3 Postos pluviométricos e suas áreas de influência 

 

Apesar dos estudos hidrológicos serem comumente realizados a partir de postos 

pluviométricos que têm mais de 30 anos de dados coletados, para o presente estudo, 

obtiveram-se todos os postos que influenciam na bacia do rio Maranguapinho, independente 
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do tempo de operação (Figura 15). Isto porque muitos postos que apresentam mais de 30 anos 

de coleta possuem dados incompletos, fazendo-se necessária uma análise dos postos por parte 

do usuário para posterior realização do estudo hidrológico. 

Como resultado, o software apresentou 14 postos pluviométricos que atingem a 

bacia em um raio de 150 km, sendo eles: Ladeira Grande, Novo Maracanaú, Tucunduba, 

Escola Luiza Teodoro, Maracanaú, Maranguape, Fazenda Columninjuba, Pacatuba, Guaiúba, 

Jubaia, Parquelândia, Pici, Fortaleza e Mondubim. 

 

Figura 15 – Postos pluviométricos que influenciam na bacia do rio Maranguapinho. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

O método de Thiessen foi realizado a partir desses postos pluviométricos, tendo-

se como resultado um arquivo shapefile com a delimitação dos polígonos (Figura 15, canto 

direito). O plugin também forneceu uma planilha com os dados dos postos pluviométricos: 

código, nome, tempo de operação, área de influência e porcentagem da área de influência em 

relação à área da bacia, apresentada na Tabela 4. 
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Tabela 4 – Dados dos postos pluviométricos da bacia do rio Maranguapinho. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A partir da leitura da tabela, é possível observar que oito postos apresentam menos 

de 5% de influência sobre a área da bacia, como o posto Jubaia que apresenta apenas 2,09 km² 

de influencia sobre a bacia, correspondendo a 0,00% da área da bacia. Os postos que 

apresentam maior influência são: Maranguape, Ladeira Grande e Novo Maracanaú, com 

porcentagem maior que 10%. E dos 14 postos, metade apresenta mais de 30 anos de operação.  

Os dados pluviométricos de cada posto podem ser baixados no sítio da ANA e 

analisados pelo usuário. 

 

4.4 Delineação do rio principal 

 

Por fim, realizou-se a extração do rio principal por meio da função Rio Principal, 

e com uso de imagem digital, obteve-se o caminho do leito do rio natural pelo método 

manual. A Figura 16 apresenta uma comparativa entre os traçados obtidos pelos dois métodos.  

Para a delineação pelo plugin, encontrou-se um comprimento de rio principal 

igual a 44,71 km. Pela análise da figura, observa-se a coincidência entre os traçados, 

mostrando a funcionalidade do software e comprovando que os parâmetros extraídos de 

MDEs são acurados e compatíveis com aqueles obtidos por métodos manuais (JENSON; 

DOMINGUE, 1988). 

  

Código Nome Anos Área de Influência (km²) Porcentagem

338044 LADEIRA GRANDE 10 44,85 24,28%

338053 NOVO MARACANAU 2 23,92 12,95%

338027 TUCUNDUBA 10 4,22 2,28%

338052 ESCOLA LUIZA TEODORO 2 2,68 1,45%

338005 MARACANAU 78 3,64 1,97%

338016 MARANGUAPE 100 49,09 26,58%

338049 FAZENDA COLUMNINJUBA 23 3,08 1,67%

338002 PACATUBA 98 3,92 2,12%

438111 GUAIUBA 37 1,28 0,69%

438075 JUBAIA 10 2,09 0,00%

338050 PARQUELÂNDIA 3 8,9 4,82%

338001 PICI 91 12,86 6,96%

338000 FORTALEZA 88 10,35 5,60%

338003 MONDUBIM 101 13,81 7,48%
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Figura 16 – Rio principal obtido para bacia de contribuição do Rio Maranguapinho. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

4.5 Tempo de processamento 

 

Ao final de cada processo, o plugin fornece o tempo de processamento das 

funções. A Tabela 5 apresenta as funções por ordem de aplicação com suas as respectivas 

durações. Para a bacia do Rio Maranguapinho, encontrou-se um tempo despendido total de 

1847,17 segundos (cerca de 30 minutos). No entanto, algumas funções podem apresentar 

valores maiores ou menores, dependendo de fatores, como o nível de ottobacia escolhido e a 

conexão da rede. 

A duração da função Baixar, por exemplo, depende do número de cartas para 

download, da conexão da rede e da disponibilidade do servidor do INPE. Nesse caso, para a 

área da ottobacia de nível 4, despendeu-se 411 segundos no descarregamento e extração das 

três cartas Topodata. A função Drenagem, com duração de 96 segundos (1 minuto e 36 

segundos) depende do nível de ottobacia escolhido, aumentando consideravelmente o tempo 

de processamento com o aumento da área da ottobacia.  
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Tabela 5 – Tempo de processamento do plugin UFC11. 

  
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A função Rio Principal apresentou maior tempo de processamento, 1161 segundos 

(19 minutos e 21 segundos). Para esta função, a duração está relacionada à densidade da rede 

de drenagem, despendendo maior o tempo de processamento em redes mais densas. A função 

Ponto Longe com duração de 45,62 segundos, assim como a função Rio Principal, depende da 

densidade da rede de drenagem, pois redes mais densas apresentam maior quantidade de 

vértices. 

 

Tabela 6 – Tempo de processamento do plugin para outros níveis de ottobacias. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

1 Ponto 14,05 s

2 Seleção 9,26 s

3 Baixar 411,00 s

4 União 46,71 s

5 Cortar 3,00 s

6 Drenagem 96,00 s

7 Bacia 16,80 s

8 Estações 31,29 s

9 Projetar 4,04 s

10 Ponto Longe 45,62 s

11 Rio Principal 1161,00 s

12 Exportar 8,40 s

1847,17 s

Tempo de 

processamento

Total

Função

Função

Ponto 13,73 s 16,70 s 14,05 s 16,18 s 12,74 s

Seleção 12,65 s 5,76 s 9,26 s 6,07 s 3,25 s

Baixar 106,00 s 290,00 s 411,00 s 657,00 s 4323,00 s

União 13,68 s 15,13 s 46,71 s 115,00 s 3692,00 s

Cortar 0,54 s 0,69 s 3,00 s 9,40 s 313,00 s

Drenagem 5,77 s 12,30 s 96,00 s 831,00 s 22776,00 s

Bacia 4,39 s 4,35 s 16,80 s 36,12 s 281,00 s

Estações 25,26 s 27,48 s 31,29 s 29,14 s 52,57 s

Projetar 1,75 s 1,79 s 4,04 s 3,87 s 7,37 s

Ponto Longe 14,09 s 13,68 s 45,62 s 44,21 s 89,00 s

Rio Principal 260,00 s 262,00 s 1161,00 s 1220,00 s 1391,00 s

Exportar 3,70 s 3,73 s 8,40 s 7,92 s 12,91 s

461,56 s 653,61 s 1847,17 s 2975,91 s 32953,84 s

7,69 min 10,89 min 30,79 min 49,60 min 549,23 min

Nível 2Nível 4

Total

Nível 6 Nível 5 Nível 3
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Assim sendo, realizou-se a delimitação da bacia do Rio Maranguapinho em outros 

níveis de ottobacia, verificando o tempo de processamento necessário para realização de cada 

função do plugin (Tabela 6). Observou-se que as funções Baixar, União, Drenagem e Rio 

Principal apresentaram maior sensibilidade à mudança da área de abrangência, comprovando 

que um aumento na área de estudo pode aumentar a duração de uma função. Em 

contrapartida, as funções Ponto, Seleção, Projetar e Exportar independe da escolha pelo nível 

de ottobacia. 

Estudos sobre o processo de delimitação de bacias hidrográficas e extração de 

rede de drenagem comprovam a eficácia das ferramentas Spatial Analyst do ArcGIS 

(SOBRINHO et al., 2010; GOERGEN et al., 2012). Outros estudos comparam a análise de 

metodologias aplicadas para demarcação de bacias por meio de outros programas, tais como 

TauDEM, SAGA e TERRAHIDRO (COSTA et al., 2016). 

Entretanto, o passo a passo realizado nesses trabalhos necessita de supervisão por 

parte do operador, além da configuração das funções. À vista disso, pressupondo que o 

operador possua o arquivos raster correspondente à área da ottobacia de nível 4, realizou-se o 

processamento da função Drenagem pelo plugin UFC11 e pelo método manual no software 

ArcGIS (aplicação de cada função individualmente). A Tabela 7 apresenta o tempo de 

processamento de cada função para os dois métodos.  

 

Tabela 7 – Tempo de processamento para extração da rede de drenagem pelo método manual e plugin UFC11. 

  
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A diferença encontrada entre o método do plugin e o manual ocorre porque as 

funções no plugin são previamente configuradas e não há perda de tempo na busca das outras 

funções da ferramenta Spatial Analyst Tools, pois todas são realizadas pela função Drenagem, 

permitindo que o processo possa ser realizado sem supervisão. 

Para o nível 4 de ottobacia, a diferença do tempo de processamento para extração 

Funções - ArcGIS Porcentagem

Fill 3,40 s 28,96 s 852%

Flow Direction 4,93 s 20,37 s 413%

Flow Accumulation 37,29 s 56,45 s 151%

Raster Calculator 1,23 s 28,23 s 2295%

Stream Link 2,76 s 28,05 s 1016%

Stream Order 24,93 s 26,28 s 105%

Stream to Feature 3,49 s 35,97 s 1031%

Features Vertices to Points 11,98 s 34,24 s 286%

Total 90,01 s 258,55 s 287%

UFC11 Manual
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da rede de drenagem entre o método manual e o plugin UFC 11, mostrou-se irrelevante, cerca 

de 5 minutos de diferença. Todavia, para estudos realizados em bacias maiores, o tempo de 

processamento da função Drenagem aumenta consideravelmente, como visto na Tabela 6. 

Consequentemente, pelo método manual, aumenta o tempo despendido pelo usuário na 

supervisão.  
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5. CONCLUSÕES 

 

A delimitação automática de bacias, por meio do processamento de dados do 

Topodata em ambiente SIG, apresenta vantagens em relação ao custo e benefício 

proporcionado e permite a padronização no traçado, minorando os erros de interpretação 

humana. 

Fatores como a gratuidade, precisão e acurácia dos dados do Topodata 

proporcionam economia de tempo e de recursos na realização de estudos preliminares sobre a 

bacia hidrográfica. 

A utilização dos dados Topodata permitiu a extração de parâmetros hidrológicos 

compatíveis com aqueles obtidos por métodos manuais, como a delineação do rio principal e a 

determinação dos divisores de água de bacias de médio e grande porte.  

O plugin permite a utilização de outros dados topográficos, além dos dados 

Topodata, que podem ser inseridos manualmente pelo usuário. Dessa forma, para a 

delimitação de bacias de menor porte, deve-se considerar o uso de MDEs obtidos pela 

interpolação de curvas de nível com maiores escalas. 

A metodologia do plugin mostrou-se vantajosa quando comparada à delimitação a 

partir das ferramentas do ArcGIS, apresentando menor tempo de processamento dos dados. 

Além disso, forneceu bases para realização de estudos hidrológicos, com a obtenção dos 

postos pluviométricos que influenciam na bacia hidrográfica. 

Para delimitação de bacias em outras regiões, faz-se necessário uso de imagens 

digitais que possibilitem identificar o possível ponto de exutório. Estas imagens auxiliam na 

tomada de decisão, pois permitem visualizar a distribuição da rede de drenagem sobre o 

terreno. 
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