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RESUMO 
 
A modelagem hidrológica de grandes bacias geralmente utiliza modelos distribuídos, os quais subdividem a bacia em células quadradas, dentro das 
quais os processos hidrológicos são representados e o escoamento superficial propagado para uma das células vizinhas. A estes modelos é necessário 
fornecer um grande número de informações de entrada, tais como o modelo numérico do terreno (MNT), a rede de drenagem, os comprimentos e as 
declividades de trechos de rios, as áreas acumuladas de drenagem, as características do solo, o uso da terra e a vegetação. Porém, tais informações 
raramente estão disponíveis e a sua extração manual a partir de mapas impressos pode ser extremamente dispendiosa. A crescente disponibilidade 
de dados topográficos e a popularização das técnicas de sensoriamento remoto têm motivado o desenvolvimento de métodos e modelos para extração 
automática de características hidrológicas, diretamente do modelo numérico do terreno – MNT. Uma das primeiras etapas para a extração de 
informações a partir do MNT consiste na determinação da direção de fluxo. Num modelo hidrológico a determinação da direção de fluxo deve ser 
efetuada nas células, possível aplicando diversos métodos propostos na literatura. Por outro lado, independente do método utilizado, sempre 
ocorrerão erros devido à discretização da bacia em células quadradas. Uma alternativa para evitar estes erros seria substituir a discretização em 
grade retangular por uma discretização em sub-bacias. Neste sentido, baseado no sistema de divisão e codificação de bacias proposto por Otto 
Pfafstetter (1989, apud Verdin e Verdin, 1999), este trabalho apresenta uma rotina para delineação, subdivisão e obtenção automáticas de 
características físicas de bacias hidrográficas, tais como áreas das sub-bacias, comprimentos e declividades de trechos de rios e tempo de concentração, 
que possam ser utilizadas em modelos de grandes bacias, em especial o modelo MGB-IPH, desenvolvido por Collischonn e Tucci (2001). A rotina 
foi aplicada à bacia do rio Uruguai (206.000 km2), utilizando um MNT com resolução de 0,002º (~200 m). Como resultados são gerados 
arquivos raster contendo as sub-bacias geradas para cada nível de divisão desejado, bem como as características físicas organizadas em uma tabela, 
num formato padrão de leitura do MGB-IPH. A rotina desenvolvida mostra-se como uma ferramenta alternativa para a delimitação e divisões de 
bacias, bem como para a extração automática de suas características físicas. Porém os resultados obtidos ainda representam uma primeira 
aplicação da rotina, a qual certamente necessitará ser mais bem testada e, principalmente, complementada para obter outros parâmetros como: 
centróide, histograma tempo área e mapa de CN. 
 
Palavras-chave: Subdivisão de bacias; extração automática de características físicas; modelo numérico do terreno. 

 
 
INTRODUÇÃO 
 

Os modelos hidrológicos distribuídos são 
comumente utilizados para a modelagem de grandes 
bacias. Tais modelos geralmente subdividem a bacia em 
células quadradas (da ordem de 5 a 10 km), dentro das 
quais os processos hidrológicos como interceptação, 
infiltração, evapotranspiração, armazenamento superficial, 
sub-superficial e subterrâneo são representados, e o 
escoamento superficial propagado para uma das células 
vizinhas, ligadas entre si por canais de drenagem. Um 
exemplo é o Modelo de Grandes Bacias (MGB-IPH) 
desenvolvido por Collischonn e Tucci (2001), o qual tem 
sido aplicado em diversas bacias da América do Sul (Allasia 
et al., 2004; Silva et at, 2004; Allasia et al., 2005; Tucci et al. 
2005; Collischonn, 2006). 

Aos modelos hidrológicos de grandes bacias é 
necessário fornecer um grande número de informações de 
entrada, tais como o modelo numérico do terreno (MNT), 
a rede de drenagem, os comprimentos e as declividades de 
trechos de rios, as áreas acumuladas de drenagem, as 
características do solo, o uso da terra e a vegetação. Porém, 
as entradas necessárias, principalmente os comprimentos e 

as declividades de trechos de rio em grandes bacias, 
raramente estão disponíveis e a sua extração manual a 
partir de mapas impressos pode ser extremamente 
dispendiosa (Paz et al., 2006). 

Buscando contornar estas dificuldades, a 
utilização de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) 
pode fornecer uma contribuição importante. Atualmente é 
possível obter uma grande quantidade de dados 
topográficos provenientes de diferentes fontes. O NASA 
Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM-90m), por exemplo, 
disponibiliza gratuitamente dados de elevação do terreno 
de todo o planeta com resolução de 90 m (ou 0,0008333º) 
(CGIAR-CSI, 2007). 

Juntamente com a popularização das técnicas de 
sensoriamento remoto, a disponibilidade de dados 
topográficos tem motivado o desenvolvimento de métodos 
e modelos para extração automática de informações 
diretamente do modelo numérico do terreno - MNT 
(Jenson e Domingue, 1988; Jenson, 1991; Verdin e Verdin, 
1999; Oliveira e Maidment, 1999; Oliveira, 2001; Vogt et 
al. 2003; Oliveira et al., 2006; Colombo et al., 2007). Os 
MNT são matrizes com valores de elevação em pontos 
igualmente espaçados do terreno, o que permite sua 
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armazenagem em uma estrutura de dados composta por 
pixels quadrados de tamanhos iguais, organizados em 
linhas e colunas (formato raster). 

A partir do MNT é possível derivar diversas 
informações sobre a morfologia e a superfície terrestre 
(Jenson, 1991). As características hidrológicas da bacia 
(direção do escoamento, área acumulada, rede de 
drenagem, comprimentos de rios, áreas acumuladas, etc.) 
podem ser determinadas usando funções padrões incluídas 
em muitos softwares de SIG disponíveis comercialmente 
(Oliveira e Maidment, 1999). 

A extração destas características a partir do MNT 
tem recebido atenção considerável e é reconhecida como 
uma alternativa viável aos tratamentos tradicionais e 
avaliação manual dos mapas topográficos (Colombo et al., 
2007). No caso de grandes bacias, o MNT pode constituir 
a única fonte de informações disponível e, portanto, deve 
ser aproveitado o máximo possível. Neste processo, a 
automação da extração de informações físicas de bacias 
reduz o tempo necessário para a geração de planos de 
informações para modelos hidrológicos. 

Uma das primeiras etapas para a extração de 
informações a partir do MNT consiste na determinação da 
direção de fluxo e na área acumulada de cada pixel. Uma 
metodologia para a obtenção destas informações foi 
inicialmente proposta por Jenson e Domingue (1988) e 
posteriormente modificada por (Paz et al., 2006). 

Num modelo hidrológico a determinação da 
direção de fluxo deve ser efetuada nas células. A direção de 
fluxo de cada célula, indicando para qual célula vizinha 
segue o escoamento, tem sido determinada com sucesso 
com o emprego dos denominados algoritmos de upscaling, 
os quais derivam as direções de fluxo em uma grade de 
baixa resolução (resolução do modelo hidrológico) a partir 
das direções de fluxo geradas para o MNT de alta 
resolução (Paz et al., 2005). Dentre os diversos métodos 
propostos na literatura, Paz et al. (2006) apresenta um 
algoritmo que reproduz a rede de drenagem mais 
precisamente, principalmente quando aplicado em regiões 
com meandros e rios escoando em paralelo e para células 
do modelo da ordem de 10 km. Este algoritmo atualmente 
constitui um dos módulos de preparação de informações 
de entrada para o modelo hidrológico distribuído MGB-
IPH (MGB-GIS, 2006). 

O uso células retangulares (grade retangular) 
permite maior facilidade de integração com diversos planos 
de informação. Por outro lado, independente do método 
utilizado para a determinação da direção de fluxo nas 
células, sempre ocorrerão erros devido à discretização da 
bacia em células quadradas. Uma alternativa para evitar 
estes erros seria substituir a discretização em grade 
retangular por uma discretização em sub-bacias (Paz et al., 
2005), a qual garante que todo escoamento gerado em um 
elemento (sub-bacia) drena para um único elemento à 
jusante, através do seu exutório. 

A discretização da bacia em sub-bacias 
elementares pode ser efetuada dividindo a bacia nos 

pontos de confluência entre dois trechos de rios ou em 
pontos de controle como reservatórios e tomadas d’água. 
Otto Pfafstetter (1989, apud Verdin e Verdin, 1999) propôs 
um sistema para delineação, subdivisão e codificação de 
bacias hidrográficas baseado na topografia das áreas de 
drenagem da superfície da Terra e na topologia da rede 
hidrográfica resultante, com o objetivo de definir um 
sistema de numeração para identificação da sub-bacia que 
possa ser utilizado em análises topológicas da bacia. Esta 
metodologia de divisão e codificação permite a 
hierarquização das sub-bacias, com definição da posição 
relativa de uma sub-bacia em relação às demais e o 
ordenamento entre elas. No Brasil, a Agência Nacional de 
Águas (ANA) adota a codificação de Otto Pfafstetter, 
fazendo apenas uma pequena modificação na codificação 
dos cursos d’água dentro de cada uma delas (ANA, 2006). 

Baseado no sistema proposto por Otto 
Pfafstetter, este trabalho apresenta uma rotina (em 
linguagem FORTRAN90) para delineação e subdivisão 
automática de bacias hidrográficas, bem como para a 
obtenção de características físicas da bacia, tais como áreas 
das sub-bacias, comprimentos e declividades de trechos de 
rios e tempo de concentração. A motivação principal deste 
trabalho constitui no desenvolvimento de uma rotina para 
uso na modelagem hidrológica distribuída de grandes 
bacias (em particular no MGB), cujo modelo possa ter seu 
algoritmo adaptado para trabalhar com discretização em 
sub-bacias. 
 
METODOLOGIA 
 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento 
da rotina se baseia na proposição de Otto Pafafstetter para 
divisão da bacia e codificação das sub-bacias, para em 
seguida determinar suas características físicas. De modo 
geral, a metodologia do autor pode ser descrita como: 

(i) deve-se identificar o rio principal da bacia, 
caracterizado pelo curso d’água que drena a maior área a 
montante (Fig. 1a); 

(ii) seguindo o rio principal a partir do exutório da 
bacia, selecionam-se os quatro afluentes que possuem as 
maiores áreas de contribuição (Fig 1b); 

(iii) a partir da identificação dos quatro principais 
afluentes, para cada um deles deriva-se uma sub-bacia. 
Estas sub-bacias recebem, então, os rótulos pares 2, 4, 6 e 
8, atribuídos de jusante para montante, na ordem em que 
são encontradas (Fig. 1c); 

(iv) as áreas compreendidas entre o exutório da bacia 
principal e a sub-bacia 2, ou entre duas sub-bacias pares, 
ou ainda a montante da sub-bacia 8 compõem as sub-
bacias intermediárias (inter-bacias) e recebem numeração 
ímpar 1, 3, 5, 7 e 9. A sub-bacia da foz recebe rótulo 1; 
aquela compreendida entre as sub-bacias 2 e 4 recebe 
rótulo 3; a compreendida entre as sub-bacias 6 e 8 recebe 
rótulo 7; e a sub-bacia mais a montante recebe rótulo 9 
(Fig. 1d). 
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(v) caso exista uma sub-bacia fechada (área de 
drenagem fechada interna, como uma área drenando para 
um lago interno, por exemplo), esta receberá rótulo 0. 

(vi) outra divisão pode ser realizada em cada uma das 
sub-bacias, desde que se possa encontrar os quatros 
afluentes principais, seguindo o mesmo roteiro de 1 a 5. 
Nas novas subdivisões a numeração é acrescida ao número 
inicial da bacia. Por exemplo, dividindo a bacia 8, as sub-
bacias ficarão com rótulos 80 (se houver bacia fechada 
interna), 81, 82, 83, ..., 89 (Fig. 2). 
 

a)         b)  

c)         d)  
Figura 1: Esquema da subdivisão de uma bacia pela 
metodologia de Otto Pfafstetter: a) identificação do rio 
principal; b) seleção dos quatro afluentes principais (aqueles que 
drenam as maiores áreas); c) delimitação das bacias pares, 
correspondentes aos principais afluentes; d) delimitação das 
bacias intermediárias (inter-bacias) ímpares. 
 

 
Figura 2: Nivel 2 de subdivisão pelo método de Otto 
Pfafstetter. Apresentação apenas da subdivisão da bacia 8. 
 

Na rotina desenvolvida neste trabalho, 
desprezou-se a existência de sub-bacias fechadas, ou seja, 
aquelas que recebem rótulo final nulo. As principais etapas 
da metodologia adotada podem ser apresentadas da 
seguinte forma (Fig. 3): 
 

(a) dado um MNT em formato raster, onde a cada 
ponto da grade (pixel) está associado um valor de elevação 
do terreno, são determinadas as direções de fluxo 
utilizando o algoritmo proposto por Paz et al. (2006); 

(b) a partir do plano de direções de fluxo, determina-se 
um plano de áreas de drenagem acumuladas, onde cada 
pixel recebe o valor correspondente ao somatório das áreas 
dos pixels que drenagem para ele; 

(c) considerando-se que o escoamento gerado a partir 
de cada pixel do MNT possui um caminho a ser percorrido 
até um pixel final, determina-se um plano de rede de 
drenagem, o qual é formado pelo arranjo de pixels cujas 
áreas acumuladas são iguais ou superiores a um valor 
limite. Quanto maior este valor, menor a será a densidade 
de drenagem. Neste trabalho, este valor será referenciado à 
“área de cabeceira”; 

(d) com os planos de direção de fluxo e de áreas 
acumuladas delimita-se a bacia principal a ser analisada, 
iniciando em um ponto de partida (exutório); 

(e) uma vez delimitada a bacia principal, o plano de 
direção de fluxo é utilizado para determinar dois novos 
planos: e1) um de comprimentos acumulados, onde cada 
pixel interno à bacia recebe o valor correspondente à sua 
distância até o pixel mais a montante; e outro e2) de 
comprimentos até a foz, onde cada pixel interno à bacia 
recebe o valor correspondente à sua distância até o 
exutório. 

(f) com base nos vários planos de informação gerados 
nas etapas anteriores, inicia-se o processo de subdivisão da 
bacia (até o nível desejado) e de determinação das 
características como áreas, comprimentos e declividades de 
trechos de rios e tempos de concentração. 
 

 
Figura 3: Principais etapas da rotina para subdivisão e extração 
de características de bacias. 
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As etapas descritas acima são melhores detalhadas 
a diante. Mas antes é necessário comentar que, para o 
cálculo de comprimentos, sejam de trechos de rios, de 
pixel até a foz ou acumulado em um pixel, este trabalho 
leva em consideração a posição geográfica de cada pixel. 
Os comprimentos são sempre calculados de pixel a pixel, 
podendo considerar que a distância entre dois pixels 
vizinhos é igual à resolução espacial local quando a direção 
entre eles é ortogonal, ou igual a 21/2 vezes a resolução 
espacial quando a direção é diagonal. Porém, Butt e 
Maragos (1998) sugeriram uma transformação de distâncias 
(Distance Transforms - DT) onde são adotados os valores 
0,96194 e 1,36039 para passos nas direções ortogonais e 
transversais, respectivamente. Tais valores buscam reduzir 
os erros de cálculos devido à discretização do trecho a ser 
calculado, por pixels quadrados. Embora os valores 
sugeridos por Butt e Maragos (1998) forneçam resultados 
mais precisos, na rotina desenvolvida aqui as duas opções 
de cálculos estão disponíveis, ficando a critério do usuário 
a escolha entre uma delas. 

Ainda, para o cálculo das áreas são adotadas 
coordenadas geográficas no lugar de coordenadas 
angulares, buscando levar em consideração os casos onde 
se trabalha com grandes regiões, dentro das quais os pixels 
devem possuir diferentes áreas de superfícies, de acordo 
com a sua latitude. Assim, as áreas são computadas em 
cada pixel, em função das suas coordenadas locais e dos 
valores de referência do elipsóide, de acordo Paz (2007). 
Para isso, é necessário fornecer o MNT em arquivo raster, 
com coordenadas latlong. Todos os planos de informações 
obtidos serão gerados também em formato raster, com a 
mesma resolução e sistema de coordenadas do MNT. 
 
Direções de Fluxo 
 

O plano de direções de fluxo é obtido a partir do 
MNT usando o algoritmo proposto por Paz et al. (2006), o 
qual se baseia no procedimento descrito em Jenson e 
Domingue (1988). No algoritmo, cada pixel drena para um 
de seus oitos vizinhos, escolhido como sendo aquele para 
o qual o escoamento enfrenta a maior declividade, ou seja, 
a diferença de elevação do terreno dividida pela distância 
entre os pixels seja a maior (Fig. 4a e 4b). Como resultado 
é gerado um arquivo raster onde cada pixel é identificado 
por um código que indica seu sentido de drenagem (Fig. 
4c). Detalhes do algoritmo, principalmente relacionados ao 
tratamento de depressões (pixels com elevação inferior à 
de todos os seus vizinhos) e de regiões planas, podem ser 
obtidos em Paz et al. (2006). 

Dependendo da dimensão do arquivo raster 
(número de linhas e de colunas), o processamento das 
informações pode conduzir a um excessivo tempo 
computacional. Tendo-se uma idéia da localização da bacia 
dentro da área de cobertura do MNT, pode-se definir uma 
região que com certeza não faz parte da área de estudo, 
criando um arquivo raster de mesma resolução do MNT 
(máscara) onde os pixels na região de interesse têm valor 0 

e os pixels na região a ser excluída dos cálculos têm valor 1 
(MGB-GIS, 2006). 
 

a)                              b)                              c) 

Figura 4: Determinação do plano de direções de fluxo. a) 8 
direções possíveis de drenagem de um pixel qualquer; b) escolha 
da direção de fluxo pela maior declividade entre o pixel e cada um 
dos seus vizinhos; c) 8 codificações possíveis para um pixel, 
indicando em qual sentido ocorre a drenagem. 
 
Área Acumulada e Rede de Drenagem 
 

A determinação do plano de área acumulada é 
importante para a definição da rede de drenagem e para a 
delimitação das bacias. Neste plano cada pixel recebe um 
valor correspondente ao somatório das áreas de todos os 
pixels de montante. Isto é feito calculando o valor da área 
de superfície de cada pixel, o qual é propagado para 
jusante, sendo acumulado e armazenado em cada pixel 
encontrado pelo caminho. Como um pixel pode receber 
mais que uma contribuição, a área acumulada dele será 
sempre o somatório de todas as propagadas a ele pelos 
seus vizinhos. A Figura 5 esquematiza o procedimento 
para obtenção da área acumulada. 
 

 
Figura 5: Esquema para obtenção do plano de área acumulada, 
onde cada pixel recebe um valor correspondente ao somatório 
da maior área acumulada dos pixels de montante e da área do 
próprio pixel. Neste esquema cada pixel possui área de 
superfície constante, igual a 0,04 km2. 
 

Adotando um valor para a área de cabeceira, 
determina-se um plano de rede de drenagem atribuindo 
código 1 aos pixels com área acumulada maior ou igual a 
este valor, e código 0 aos demais. 
 
Delimitação da Bacia Principal 
 

Para a delimitação da bacia principal é necessário 
fornecer o seu exutório (um ponto pertencente à rede de 
drenagem) em arquivo raster. O resultado obtido é um 
arquivo raster onde cada pixel interno à bacia recebe 
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código 1 e os demais código 0. A delimitação da bacia 
considera o fato de que qualquer escoamento partindo de 
um pixel do MNT pertencente à bacia deve possuir um 
caminho a ser percorrido (de acordo com as direções de 
fluxo) até o exutório. Os passos adotados para a 
delimitação de uma bacia foram os seguintes: 

(a) cria-se uma matriz com o mesmo número de linhas 
e colunas do MNT, onde todas as posições possuem valor 
nulo, com exceção da posição correspondente ao pixel 
exutório, a qual possui valor 1; 

(b) para cada pixel do MNT, selecionados seguindo a 
seqüência de linhas e colunas, excluindo-se aqueles 
pertencentes à região da máscara, utiliza-se o plano de 
direções de fluxo para verificar o caminho a ser percorrido, 
dentro da área abrangente pelo MNT, pelo escoamento 
gerado no pixel; 

(c) a verificação é feita pixel a pixel, no sentido do 
escoamento, e se o caminho a ser percorrido pelo 
escoamento gerado por um pixel passa pelo exutório, 
significa que este pixel pertence à bacia e a sua posição 
correspondente na matriz é rotulada com o código 1. A 
verificação é então reiniciada a partir do próximo pixel 
(próxima linha e/ou coluna); 

(d) durante o percurso, caso seja encontrada uma 
região de máscara ou o limite do domínio do MNT, a 
verificação atual é interrompida e reiniciada a partir do 
próximo pixel; 

(e) se no trajeto for encontrado um pixel já rotulado 
com valor 1 (verificado na matriz), significa que o pixel 
analisado também pertence a bacia e sua posição na matriz 
recebe rótulo 1. A verificação é, novamente, reiniciada a 
partir do próximo pixel; 

(f) uma vez verificados os caminhos de todos os pixels, 
apenas aqueles pertencentes à bacia terão suas posições 
rotuladas com código 1 na matriz, sendo posteriormente 
gerado o arquivo raster (plano) contendo a bacia. 
 
Planos de Comprimentos 
 

Uma vez delimitada a bacia, é necessário obter 
um plano onde cada pixel interno a ela recebe o valor 
correspondente ao seu comprimento, no sentido da 
drenagem, até a foz (exutório) e outro onde cada pixel 
interno à bacia recebe o valor do seu comprimento 
acumulado, ou seja, a distância de cada pixel até o pixel de 
montante mais distante ao longo da drenagem. O 
procedimento para a obtenção destes planos é: 

(a) inicialmente criam-se duas matrizes com o mesmo 
número de linhas e colunas do MNT cada, onde todas as 
posições possuem valor nulo; 

(b) para cada pixel interno à bacia, segue-se a direção 
de fluxo até atingir o exutório, sempre calculando a 
distância entre o pixel e o seu vizinho de jusante; 

(c) as distâncias calculadas são acumuladas e o 
comprimento do pixel até a foz é dado pelo valor 
acumulado total ao atingir o exutório, o que corresponde 
ao somatório de todas as distâncias computadas no trajeto; 

(d) o valor obtido é armazenado numa das matrizes, na 
mesma posição correspondente ao pixel cujo comprimento 
foi calculado; 

(e) à medida que é calculada a distância entre pixels, o 
valor acumulado é armazenado na outra matriz, numa 
posição correspondente a cada pixel encontrado pelo 
caminho. 

(f) como um pixel poderá receber mais que uma 
contribuição, o valor do seu comprimento acumulado 
corresponderá ao maior de todos. Ao final, o resultado de 
(d) e (e) fornecerão dois planos: um de comprimentos até a 
foz e outro de comprimentos acumulados. 
 
Divisão de Sub-Bacias 
 

O processo de divisão das bacias na rotina 
desenvolvida neste trabalho se baseia na metodologia 
proposta por Otto Pfafstetter e segue os seguintes passos: 

 
(i) determinação do rio principal 
 

Partindo do exutório da bacia a ser dividida, 
percorre-se a rede de drenagem no sentido inverso ao 
escoamento, ou seja, a partir de um pixel, segue-se um 
caminho no sentido do pixel de montante que drena para 
ele. Numa confluência, a escolha do sentido a ser seguido 
para determinar o rio principal é sempre o do pixel de 
montante que drena a maior área. O caminho é percorrido 
até o último pixel de montante com área acumulada 
superior ou igual à área de cabeceira. Este último pixel é 
selecionado como o pixel de cabeceira da bacia (Fig. 6); 
 

Figura 6: Esquema da determinação do rio principal da bacia. Os 
números correspondem a valores arbitrários de áreas acumuladas, 
as linhas cinza representam a rede de drenagem, as setas pretas e 
vermelhas mostram a direção de fluxo e a direção de busca pelo 
rio principal, respectivamente. 
 

(ii) seleção dos exutórios das sub-bacias pares 
 

Os exutórios das sub-bacias pares correspondem 
aos exutórios dos quatro afluentes principais. Assim, 
partindo do pixel de cabeceira da bacia percorre-se o rio 
principal, pixel a pixel, verificando o valor da área 
acumulada de todos os pixels que drenam para ele. Destes, 
os quatro que possuem as maiores áreas acumuladas são 
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selecionados como os exutórios dos principais afluentes e 
recebem os rótulos pares 2, 4, 6 e 8, iniciando pelo mais 
próximo ao exutório da bacia (Fig. 7); 

Figura 7: Esquema final da seleção dos exutórios das sub-bacias 
pares. Os números correspondem aos rótulos das sub-bacias e as 
linhas cinza representam a rede de drenagem. As setas pretas e
vermelhas indicam as direções de fluxo do rio principal e de 
drenagem dos exutórios das sub-bacias pares, respectivamente.
Os pixels marcados ao longo dos afluentes correspondem ao
número mínimo de pixels que deve compor um afluente, 
escolhido arbitrariamente (neste exemplo, apenas 3 pixels). 
 

Como os principais afluentes devem fazer parte 
da rede de drenagem, todos os pixels que os formam 
devem possuir área acumulada maior que a área de 
cabeceira. Assim, considera-se como afluente apenas 
aquele cujo, ao menos, o pixel drenando para o rio 
principal (pixel exutório) possua área acumulada maior que 
a área de cabeceira. Sendo o exutório dos afluentes 
principais os pontos de partidas para delimitação das bacias 
pares, na rotina desenvolvida neste trabalho é possível 
definir um número mínimo de pixels, a montante do 
exutório, que o afluente deve possuir com área acumulada 
superior a área de cabeceira (pixels marcados sobre os 
afluentes na Fig. 7). 

 
(iii) seleção dos exutórios das bacias ímpares (intermediárias ou 

inter-bacias) 
 

Partindo do pixel de cabeceira da bacia percorre-
se o rio principal, pixel a pixel, buscando identificar os 
exutórios e as cabeceiras das bacias ímpares. Assim, 
sempre que encontrar um pixel do rio principal recebendo 
contribuição de um dos afluentes, este é considerado o 
pixel de cabeceira da sub-bacia ímpar com numeração igual 
a do afluente menos 1, e recebe este rótulo. Já o pixel 
imediatamente a montante é considerado o pixel exutório 
da sub-bacia ímpar com numeração igual a do afluente 
mais 1, e recebe este rótulo (Fig. 8). Para exemplificar, 
partindo da cabeceira, o primeiro pixel do rio principal a 
ser encontrado é aquele que recebe a contribuição do 
afluente 8, devendo este pixel receber então o rótulo 7 e o 
pixel imediatamente a montante receber rótulo 9. Note que 
este processo não identifica a cabeceira da sub-bacia 9 nem 
o exutório da sub-bacia 1, porém eles coincidem com a 
cabeceira e o exutório, respectivamente, da bacia que está 
sendo dividida. 

Figura 8: Esquema final da seleção dos exutórios das sub-bacias, 
e das cabeceiras para as sub-bacias ímpares. Os números 
correspondem aos rótulos das sub-bacias e as linhas cinza 
representam à rede de drenagem. As direções de fluxo do rio 
principal e de drenagem dos exutórios das sub-bacias pares estão 
indicadas pelas setas pretas e vermelhas, respectivamente. 
 

(iv) delimitação das sub-bacias 
 

Uma vez conhecidos os exutórios de cada sub-
bacia a ser gerada, o processo de delimitação das sub-
bacias segue um procedimento semelhante ao adotado para 
a delimitação da bacia principal: 
 

(a) cria-se uma matriz com o mesmo número de linhas 
e colunas do MNT, onde todas as posições possuem valor 
nulo; 

(b) utiliza-se o plano de direções de fluxo para verificar 
o caminho a ser percorrido pelo escoamento gerado por 
cada pixel interno à bacia principal (conhecidos em função 
do plano da bacia da Figura 3); 

(c) a verificação é feita pixel a pixel, no sentido do 
escoamento; 

(d) o pixel, cujo caminho de escoamento está sendo 
percorrido, terá sua posição correspondente na matriz 
rotulada com o código do primeiro pixel exutório 
encontrado no trajeto, ou seja, sua posição na matriz será 
rotulada com o mesmo código do exutório da sub-bacia ao 
qual pertence. A verificação é então reiniciada a partir do 
próximo pixel (próxima linha e/ou coluna); 

(e) se no trajeto for encontrado um pixel já rotulado 
(verificado na matriz), o pixel, cujo caminho de 
escoamento está sendo percorrido, terá sua posição 
correspondente na matriz rotulada com este mesmo 
código. A verificação é, novamente, reiniciada a partir do 
próximo pixel; 

(f) uma vez rotulados todos os pixels internos à bacia 
principal, é gerado o arquivo raster (plano) contendo as 
sub-bacias. 
 

(v) critérios para a divisão de uma bacia 
 

Segundo Otto Pfafstetter, caso não seja possível 
encontrar os quatro afluentes principais, a bacia não 
poderá mais ser dividida. Assim, na rotina desenvolvida 
neste trabalho podem ocorrer duas possibilidades para a 
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falta de afluentes principais: a) caso realmente não existam 
4 pixels drenando para o rio principal da bacia a ser 
dividida; ou b) caso existam 4 prováveis pixels exutórios 
drenando para o rio principal, porém com pelo menos um 
deles (ou com os pixels que devem compor um afluente) 
possuindo área acumulada menor que a área de cabeceira. 

Buscando evitar a geração de áreas 
excessivamente pequenas, foram adotados dois critérios 
principais para a divisão de uma bacia: 1) só são dividas as 
bacias com áreas superiores a um determinado valor limite; 
e 2) uma bacia só será divida caso seja possível encontrar 
os 4 principais afluentes. 
 
Determinação dos Parâmetros Físicos 
 
Área das sub-bacias 
 

Percorrendo linhas e colunas do plano de sub-
bacias, são identificados e separados os pixels 
correspondentes a cada uma. Esta separação é simples, 
uma vez que os pixels estão rotulados com o código da 
sub-bacia à qual pertencem. A área de uma sub-bacia é 
dada pelo somatório das áreas da superfície dos pixels que 
a compõe. É importante lembrar que esta não corresponde 
ao somatório de pixels da sub-bacia multiplicado pela 
resolução do MNT, pois, como definido inicialmente, cada 
pixel possui uma área de superfície diferente, dependendo 
da sua posição geográfica. 
 
Comprimentos dos trechos de rios 
 

O cálculo do comprimento de trechos de rios é 
realizado da seguinte forma: 
 
Rio principal da bacia a ser dividida 
 

Durante a identificação do rio principal de cada 
bacia a ser dividida, são também calculadas as distâncias 
entre pixels. O comprimento do rio é dado pelo somatório 
das distâncias. 
 
Afluentes principais das sub-bacias pares 
 

Uma vez conhecidos os exutórios dos principais 
afluentes que geram as sub-bacias pares, sobe-se a 
drenagem a partir de cada um deles até que o pixel de 
montante possua área acumulada inferior a área de 
cabeceira, sempre calculando a distância entre dois pixels. 
O somatório das distâncias ao longo do caminho dará o 
comprimento de cada afluente principal. 
 
Afluentes principais das sub-bacias ímpares 
 

Identificados os pixels de cabeceira de cada sub-
bacia ímpar, segue-se a rede de drenagem a partir de cada 
um deles e calcula-se a distância entre pixels até o pixel de 
montante da sub-bacia ímpar de jusante, ou até o exutório 

da bacia principal (no caso da sub-bacia 1). O somatório 
destas distâncias dará o comprimento do afluente principal 
da sub-bacia (trecho do rio principal pertencente à sub-
bacia analisada). 
 
Comprimento dos maiores afluentes 
 

Os maiores afluentes são aqueles que percorrem a 
maior distância dentro de uma bacia. Sua determinação 
envolve o comprimento acumulado e não a área 
acumulada, como ocorre para os afluentes principais. 
Assim, o maior afluente de uma bacia não necessariamente 
percorre o mesmo caminho do afluente principal desta 
mesma bacia. O início e o fim do afluente mais longo são 
diferentes definidos de forma diferente para as bacias pares 
e ímpares. 

Para as sub-bacias pares ou ímpares de cabeceiras 
(aquelas que não recebem contribuição de nenhuma outra: 
ex.: sub-bacia 9), o maior afluente é aquele que percorre o 
maior caminho dentro da sub-bacia até atingir o exutório 
(Fig. 9). A sua determinação e o cálculo do seu 
comprimento é realizado da seguinte forma: 

 
(a) a partir do plano de comprimentos até a foz, 

identifica-se o pixel interno à bacia mais distante da foz; 
(b) o comprimento do maior afluente é obtido pela 

diferença entre as distâncias até a foz do pixel mais distante 
(identificado no passo anterior) e do pixel de cabeceira da 
bacia de jusante. 
 

 
Figura 9: Representação esquemática dos maiores afluentes de 
uma sub-bacia, representados pelas linhas tracejadas azuis. 
Observe que os exutórios dos maiores afluentes das sub-bacias 
pares e ímpar de cabeceira (sub-bacia 9) coincidem com os 
exutórios das suas sub-bacias, enquanto que para as bacias 
ímpares internas, seus exutórios drenam para o rio principal. 
 

Para as demais sub-bacias ímpares internas 
(aquelas que recebem contribuição de outras bacias), o 
maior afluente é aquele que percorre o maior caminho 
dentro da sub-bacia até atingir o rio principal (Fig. 9). A 
determinação e o cálculo do comprimento destes afluentes 
são feitos da seguinte forma: 
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(a) identificação do pixel exutório do rio mais longo - uma vez 
conhecido o plano de comprimentos acumulados, 
percorrendo-se cada trecho do rio principal pertencente a 
uma sub-bacia ímpar interna, determina-se o pixel que 
drena para ele e que contenha o maior comprimento 
acumulado. Este será o exutório do afluente mais longo 
dentro da sub-bacia; 

(b) identificação do pixel mais distante do rio principal - uma 
vez conhecido o exutório, sobe-se a drenagem a partir dele 
até um pixel de montante que não mais receba 
contribuição. Caso encontre uma confluência, o caminho a 
seguir é o do sentido do pixel de montante com maior 
comprimento acumulado, o que é verificado com o plano 
de comprimentos acumulados. O último pixel encontrado 
no trajeto será o mais distante do rio principal; 

(c) determinação do comprimento - o comprimento do maior 
afluente é obtido pela diferença entre os comprimentos até 
a foz do pixel mais distante do rio principal da sub-bacia 
analisada, identificado em (a), e do pixel do rio principal 
que recebe a contribuição deste afluente mais longo. 
 
Declividades dos trechos de rios 
 

A declividade dos trechos de rios pode ser 
calculada de duas formas: 

 
(a) calculando uma declividade média (Fig. 10), definida 

pela média das dec ida s s pixels pertencentes ao 
trecho de rio, da

liv de  do
da  por: 

1
, (1) 

 
sendo zi e zi+1 as elevações dos pixels de montante e de 
jusante, respectivamente, em metros; di a distância entre os 
dois pixels, em metros; e n o número de pixel que compõe 
o trecho; 
 

 
Figura 10: Esquema do cálculo da declividade média de um 
trecho de rio (Equação 1). 
 

(b) calculando uma declividade aproximada, entre o 
pixel de cabeceira (montante) do trecho e o pixel que 
recebe a contribuição (jusante) do trecho (Fig. 11), dada 
pela equação: 
 

, (2) 

sendo ZM e ZJ as elevações do pixel mais a montante do 
trecho e do pixel de jusante que recebe a contribuição de 
todo o trecho, respectivamente, em metros; e Lrio é o 
comprimento do trecho de rio, em metros. 
 

 
Figura 11: Esquema do cálculo aproximado da declividade de um 
trecho de rio (Equação 2). 
 
 
Tempo de concentração das sub-bacias 
 

O tempo de concentração de cada sub-bacia é 
calculado pela fórmula d Kirpich: e 

0,39 ·

 
,

, (3) 

 
sendo Lmaior o comprimento do maior afluente da sub-
bacia, em km; S a declividade do maior afluente (média ou 
aproximada), em porcentagem; e tc o tempo de 
concentração, em horas. 
 
 
APLICAÇÃO 
 

A rotina desenvolvida neste trabalho foi aplicada 
à bacia do Rio Uruguai, a qual é uma das 12 regiões 
hidrográficas do território brasileiro e ocupa uma área de 
drenagem com cerca de 207.000 km2 (Fig. 12). A bacia é 
formada pelo rio Uruguai e por seus afluentes e ocupa 
áreas pertencentes ao Brasil, a Argentina e ao Uruguai. A 
área da bacia em território brasileiro é de, 
aproximadamente, 177 km2 e encontra-se totalmente na 
porção sul, abrangendo municípios dos estados do Rio 
Grande do Sul e de Santa Catarina. 
 

Figura 12: Localização da bacia do Rio Uruguai. 
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O rio Uruguai forma-se entre os Estados de Santa 
Catarina e do Rio Grande do Sul, a partir da confluência 
dos rios Canoas e Pelotas. Ao longo do seu percurso, após 
constituir divisa entre os dois estados brasileiros, o rio 
Uruguai passa a definir a fronteira entre o Brasil e a 
Argentina, até sua confluência com o Rio Quaraí, quando 
passa a definir a fronteira entre a Argentina e o Uruguai. 
Esta situação se mantém até juntar-se ao Rio Paraná e 
formar o Rio da Prata. 

O MNT da bacia do Rio Uruguai é apresentado 
na Figura 13 e está disponível na resolução de 90 m 
(0,000833º) (SRTM-90m disponibilizado em CGIAR-CSI, 
2006). Porém, devido ao custo computacional para 
aplicação da rotina desenvolvida, o MNT foi reamostrado 
para a resolução de 200 m (0,002º). 
 

 
Figura 13: MNT da bacia do Rio Uruguai (SRTM-90m, 
disponível em CGIAR-CSI, 2006). 
 
 
RESULTADOS 
 

Os resultados da aplicação da rotina desenvolvida 
neste trabalho foram obtidos adotando as seguintes 
considerações gerais: 
 

(a) o exutório da bacia foi definido logo a jusante da 
confluência dos rios Uruguai e Quaraí; 

(b) a área de cabeceira foi adotada como 5km2, ou seja, 
a rede de drenagem inicia-se nos pixels com áreas 
acumuladas iguais ou imediatamente superiores a este 
valor; 

(c) considerando que os modelos hidrológicos de 
grandes bacias geralmente trabalham com células da ordem 
de 5 a 10km, limitou-se a divisão apenas de bacias com 
áreas maiores que 100km2; 

 (d) consideraram-se afluentes apenas os trechos de rios 
drenando para o rio principal e que sejam formados por, 
pelo menos, dois pixels, ou seja, todo afluente deve possuir 
ao menos o seu pixel exutório, e o pixel imediatamente a 
montante dele, com áreas maiores ou iguais à área de 
cabeceira (5km2); 

(e) foi adotada uma máscara, abrangendo uma área que 
contorna toda a bacia do uruguai, para acelerar o processo 

de determinação das direções de fluxos. Esta máscara foi 
definida de acordo com o especificado pelo MGB-GIS; 

(f) foram testados 7 níveis de sub-divisões de bacias. 
 

Como apresentado na Figura 3, é necessário 
determinar diversos planos de informações ante da fase de 
divisão e determinação dos parâmetros físicos da bacia. O 
primeiro plano a ser determinado é o plano de direções de 
fluxo, utilizando o algoritmo proposto por Paz et al. 
(2006). Apenas para exemplificação dos diversos planos 
gerados antes da fase de divisão da bacia do rio Uruguai e 
determinação das suas características físicas, as Figuras 14 a 
16 apresentam os planos de: direção de fluxo, onde cada 
pixel possui um código que indica o sentido da sua 
drenagem (Fig. 4c); rede de drenagem, obtido a partir do 
plano de área acumulada; comprimentos até a foz, onde 
cada pixel possui a informação da sua distância até a foz 
(exutório da bacia do Uruguai). 
 
 

 
Figura 14: Plano de direções de fluxo para a bacia do rio 
Uruguai, obtido pelo algoritmo propostos por Paz et al. (2006). 
 
 

 
 

 
Figura 15: Plano de drenagem para a bacia do rio Uruguai, 
obtido a partir do plano de áreas acumuladas, considerando área 
de cabeceira de 5km2. 
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Figura 16: Plano de comprimentos até a foz para a bacia do rio
Uruguai. 
 

Uma vez determinados todos os planos, iniciou-
se a divisão da bacia do rio Uruguai e determinação das 
características físicas (área, comprimentos de trechos de 
rios, declividade e tempo de concentração) de cada uma. 
Os resultados obtidos dos parâmetros físicos das sub-
bacias são automaticamente apresentados em forma de 
tabela, numa distribuição semelhante ao arquivo de 
informações de entrada a ser lido no modelo MGB-IPH. 
 
Divisão das sub-bacias 
 

Para cada nível de divisão foram obtidos arquivos 
raster contendo as sub-bacias codificadas. A Figura 17 
apresenta o primeiro nível de divisão gerado para a bacia 
do rio Uruguai, com indicação das sub-bacias, do rio 
principal e dos principais afluentes. 
 

Figura 17: Nível 1 de divisão da bacia do rio Uruguai, de acordo 
com a metodologia proposta por Otto Pfafstetter. 
 

Observa-se da Figura 17 que a localização 
definida para o exutório fez com que, já no primeiro nível 
de divisão, a sub-bacia 1 apresentasse uma área muito 
pequena (aproximadamente 2,8 km2). Isso se deve ao fato 
do rio Quaraí ter sido selecionado com um dos quatro 
maiores afluentes (afluente da sub-bacia 2), cujo exutório 
está muito próximo da foz (exutório) da bacia e, como a 
bacia 1 é aquela compreendida dentre os exutórios da bacia 

e do afluente mais próximo, resultou numa pequena área. 
Este fato mostra a falta de controle dos tamanhos das 
áreas das sub-bacias ímpares obtidas pelo método de Otto 
Pfafstetter, pois estas sempre dependem das distâncias 
entre dois exutórios, que por sua vez são selecionados em 
função da topografia da bacia a ser dividida e nada os 
impedem de serem localizados muito próximos um do 
outro. 

A bacia do rio Uruguai foi subdividida até o nível 
7, buscando verificar as variações em algumas das 
características das sub-bacias em cada nível e buscando 
obter sub-bacias com áreas de valores próximos às áreas 
das células quadradas. A Figura 18 apresenta uma 
seqüência de divisões, iniciando-se com a divisão da sub-
bacia 7 (nível 2), seguindo para uma das sub-bacias geradas 
em cada nível seguinte (geralmente a que apresenta a maior 
área). 

 
 

a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 
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e)                                         f) 
Figura 18: Niveis de divisões da sub-bacia 7 da bacia do rio 
Uruguai: a) nível 2, divisão da sub-bacia 7; b) nível 3, de divisão 
sub-bacia 71; c) nível 4, divisão da sub-bacia 713; d) nível 5, 
divisão da sub-bacia 7138; e) nível 6, divisão da bacia 71382; f) 
nível 7, divisão da sub-bacia 713825. 
 

Observe que em todos os nívels, sempre é gerada 
ao menos uma sub-bacia ímpar com área visivelmente 
inferior as demais sub-bacias. Na Figura 18d, por exemplo, 
a sub-bacia 71387 é muito menor do que as demais. 

A Agência Nacional de Água – ANA adota uma 
base hidrográfica ottocodificada para as bacias brasileiras, 
ou seja, utiliza a metodologia de Otto Pfafstetter para a 
construção da base hidrográfica, embora com uma 
adaptação da codificação de bacias aos respectivos trechos 
de cursos d’água (ANA, 2006). A Figura 19a apresenta a 
delimitação da bacia do rio Uruguai, realizada pela ANA, 
no nível 4 de divisão. Uma vez que o processo de divisão 
das bacias brasileiras realizado pela ANA iniciou-se com a 
delimitação pelo método de Otto Pfafstetter adaptado para 
continente (ver Verdin e Verdin, 1999), apenas para uma 
mera comparação qualitativa, mais preocupada com a 
forma final da bacia do rio Uruguai do que com as sub-
bacias geradas, a Figura 19b apresenta o nível 2 de divisão 
da bacia do rio Uruguai obtido pela rotina desenvolvida 
neste trabalho. 

A Figura 19 indica que há uma boa concordância 
entre as delimitações, principalmente nas sub-bacias 
indicadas nas próprias figuras. Porém, verifica-se uma 
inconsistência visível no trecho final da fronteira com a 
Argentina. Nesta região, a delimitação da bacia obtida 
neste trabalho abrange uma área maior do território 
argentino. A Figura 20 detalha esta região, sobrepondo-a 
ao MNT utilizado neste trabalho. Observa-se que a 
delimitação obtida neste trabalho considerou todo o 
afluente indicado nas figuras, enquanto que a obtida pela 
ANA despreza o trecho de montante deste rio e inverte o 
seu sentido de escoamento, de forma que o mesmo passou 
a fazer parte de outra sub-bacia (não apresentada aqui). 
 

a) 

b) 
Figura 19: Delimitação da bacia do rio Uruguai: a) Agência 
Nacional de Águas – ANA (ANA, 2006); b) presente trabalho. 
 
 
Características Físicas das Sub-Bacias 
 

As características físicas das sub-bacias foram 
obtidas e apresentadas em forma de tabela, conforme 
mencionado anteriormente. Nesta tabela, cada linha 
corresponde a uma sub-bacia, enquanto que cada coluna 
indica, na seqüência: 1) o código da sub-bacia (CODIGO), 
ordenado em função da topologia, iniciando pela bacia 
mais distante do exutório; 2) o número de células (pixels) 
pertencente à sub-bacia (No. CEL); 3) a área da sub-bacia 
(AREA), em km2; 4) a área acumulada no exutório (Aexut) 
da sub-bacia, em km2; 5) o comprimento do rio principal 
(Lp) de cada sub-bacia, em km; 6) a declividade do rio 
principal (Sp) de cada sub-bacia, em porcentagem; 7) o 
comprimento do maior afluente dentro da sub-bacia (Lmax), 
em km; 8) a declividade média do maior afluente (Sm), em 
porcentagem; 9) o tempo de concentração (tcm) em função 
de Lmax e Sm, em horas; 10) a declividade (S), medida entre 
a cabeceira do afluente mais longo e o exutório deste 
afluente, em porcentagem; 11) o tempo de concentração 
(tc) em função de Lmax e S, em horas; 12) e o código da 
bacia de jusante que recebe a contribuição (Sub Jus). 
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a) 

b) 
Figura 20: Detalhe da região de fronteira com o território 
argentino, sobreposto ao MNT utilizado neste trabalho, onde se 
verifica a maior diferença entre a delimitação da bacia realizada: a) 
pela Agência Nacional de Águas – ANA (ANA, 2006); e b) pelo 
presente trabalho. 
 

A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos para o 
nível 1 de divisão, correspondente à Figura 17. Segundo os 
critérios para a divisão de uma bacia, a sub-bacia 1 não 
poderá ser dividida, pois apresenta área inferior a área 
mínima de 100 km2. O valor negativo “-1” para as 
declividades e o tempo de concentração da sub-bacia 1 
estão apresentados propositalmente apenas para, aqui, 
mostrar que esta sub-bacia apresentou declividade nula, 
pois encontra-se numa região plana, próxima ao exutório 
da bacia do rio Uruguai. Na rotina desenvolvida há a opção 
de definir uma declividade mínima para estes casos. 
 
Tabela 1: Parâmetros físicos das sub-bacias no nível 1 de divisão 
da bacia do rio Uruguai, correspondente à Figura 17. 

 
 

As Tabelas de 2 a 7 apresentam os parâmetros 
obtidos para cada uma da divisões apresentadas na Figura 
18. Os parâmetros apresentados para um determinado 

nível pertencem a uma sub-bacia que foi gerada a partir de 
outro no nível anterior. Assim, por exemplo, a área da sub-
bacia 7138 do nível 4 (Tabela 4) deve ser igual ao 
somatório das áreas das sub-bacias 71381 a 71389 do nível 
5 (Tabela 5), pois estas sub-bacias foram obtidas da divisão 
da sub-bacia 7138. 

Em todos os níveis foram encontradas sub-bacias 
com declividades nulas. No caso dos rios principais, as 
declividades nulas foram encontradas apenas para as sub-
bacias ímpares, geralmente pequenas e com o rio principal 
constituindo pequenos trechos cruzando a sub-bacia. Em 
relação à grande quantidade de sub-bacias geradas em cada 
nível de divisão, o número de sub-bacias com declividades 
nulas referentes ao afluente mais longo foi muito pequena, 
menos que 0,4%. 
 
Tabela 2: Parâmetros físicos das sub-bacias no nível 2 de divisão 
da bacia do rio Uruguai, correspondente à Figura 18a. 

 
 
Tabela 3: Parâmetros físicos das sub-bacias no nível 3 de divisão 
da bacia do rio Uruguai, correspondente à Figura 18b. 

 
 
Tabela 4: Parâmetros físicos das sub-bacias no nível 4 de divisão 
da bacia do rio Uruguai, correspondente à Figura 18c. 

 
 
Tabela 5: Parâmetros físicos das sub-bacias no nível 5 de divisão 
da bacia do rio Uruguai, correspondente à Figura 18d. 
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Tabela 6: Parâmetros físicos das sub-bacias no nível 6 de divisão 
da bacia do rio Uruguai, correspondente à Figura 18e. 

 
 
Tabela 7: Parâmetros físicos das sub-bacias no nível 7 de divisão 
da bacia do rio Uruguai, correspondente à Figura 17f. 

 
 

Também foram verificadas as sub-bacias com 
áreas muito pequenas (menores que 1km2), o que não 
justificaria, pelo menos teoricamente, a aplicação de um 
modelo de grandes bacias. Constatou-se que tais sub-bacias 
são sempre ímpares, devido à falta de controle das suas 
áreas durante a divisão. Por outro lado, as bacias pares 
possuem suas áreas limitadas pela área de cabeceira, ou 
seja, se o afluente que dá origem a ela deve fazer parte da 
rede de drenagem, este drenará no mínimo uma área 
correspondente a área de cabeceira. Assim, a área das 
bacias pares são sempre limitadas à um valor 
correspondente a área de cabeceira. Este fato foi verificado 
nos resultados obtidos neste trabalho, onde nenhuma sub-
bacia par apresentou área inferior à área de cabeceira 
adotada (5 km2). Por outro lado, as sub-bacias com áreas 
inferiores a 1 km2 correspondem a pouco mais de 3% do 
total de bacias geradas, um percentual significativamente 
baixo. 

As Tabelas 8 e 9 resumem a quantidade de sub-
bacias com áreas inferiores a 1km2 e declividades nulas, 
para cada nível de divisão. 

Da Tabela 9 observa-se que, a partir do nível 5 de 
divisão, praticamente não há variação no percentual de 
sub-bacias com áreas inferiores a 1km2 e declividades 
nulas. Além disso, verifica-se que, entre os níveis 4 e 5, o 
número de sub-bacias praticamente dobrou, enquanto que 
houve apenas 12,3% de acréscimo entre os níveis 5 e 6, e 
2% entre os níveis 6 e 7. 
 
Tabela 8: Número de sub-bacias com área inferior a 1 km2 e 
declividades negativas, para cada nível de divisão. 

 

Tabela 9: Percentual de sub-bacias com área inferior a 1 km2 e 
declividades negativas, para cada nível de divisão, em relação ao 
total de sub-bacias do nível. 

 
 

Para verificar a variação do número de sub-bacias 
e das áreas de cada uma delas em função do nível de 
divisão, foram gerados histogramas frequência vs. área para 
os nível de 2 a 7. Os histogramas estão apresentados nas 
Figuras 21 a 26 em valores absolutos, os quais estão 
resumidos na Tabela 10. 

Como conseqüência lógica da divisão, à medida 
que o nível é elevado, o número de sub-bacias com 
grandes áreas é reduzido. Porém, o aumento de sub-bacias 
com áreas menores, geradas devido à divisão da bacia 
maior, nem sempre acorre de forma uniforme entre as 
faixas de áreas do histograma. 

No terceiro nível de divisão (Fig. 22), a maior 
parte das sub-bacias possui áreas superiores a 100 km2, 
mais precisamente entre 100 e 500 km2. A partir do nível 4, 
a maioria das sub-bacias apresenta área entre 10 e 50 km2. 
Observa-se também que, entre os níveis 5 e 7, além do 
pequeno acréscimo no número de sub-bacias geradas, 
devido ao pequeno número de bacias atendendo aos 
critério mínimos para a divisão, a distribuição das áreas das 
sub-bacias geradas aparentam ser uniformes entre as faixas 
de área do histrograma. 

A Tabela 10 resume os dados apresentados nos 
histogramas, enquanto que a Tabela 11 apresenta os 
valores dos histogramas em porcentagem do total de sub-
bacias geradas em cada nível. Verifica-se, mais uma vez, 
que a porcentagem de sub-bacias distribuídas entre as faixa 
é praticamente uniforme entre os níveis 5 e 7, 
principalmente entre os níveis 6 e 7. Isto significa que o 
acréscimo no número de áreas possíveis de serem divididas 
entre estes níveis é pequeno. Portanto, para o caso 
analisado da bacia do rio Uruguai, a divisão da bacia pode 
ser interrompida no nível 5 ou 6. 
 
 

 
Figura 21: Histograma freqüência vs. área, em valores absolutos, 
para o nível 2. 
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Figura 22: 
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A metodologia proposta do Otto Pfafstetter 
consegue manter uma hierarquia entre as sub-bacias 
geradas, possibilitando a definição de uma posição relativa 
e o ordenamento entre as sub-bacias, o que pode ser 
importante para que o modelo tenha uma seqüência a 
seguir em seus cálculos. Porém foi verificado que a sua 
utilização para geração de sub-bacias a serem utilizadas em 
modelos deve ser cuidadosa, uma vez que não possibilita o 
controle das áreas das sub-bacias ímpares geradas, pois 
estas estão compreendidas entre dois afluentes, que por 
sua vez são selecionados em função da topografia da bacia. 
Por outro lado, o controle das áreas das sub-bacias pares 
geradas é possível em função da área de cabeceira. 

Os resultados mostraram que para todos os níveis 
de divisão foram geradas sub-bacias com áreas menores 
que 1 km2, as quais estão sempre associadas às sub-bacias 
ímpares, porém em pequena porcentagem do total de sub-
bacias. Também foram encontradas declividades nulas 
(também em sua maior parte referentes à sub-bacias 
ímpares), as quais estão associadas com pequenas sub-
bacias em região planas, porém a rotina desenvolvida 
permite a adoção de uma declividade mínima para estes 
casos. 

Para a bacia analisada neste trabalho (bacia do rio 
Uruguai), verificou-se que, a partir do nível 5 de divisão, o 
percentual de áreas a serem dividas não aumentou 
significativamente, e a distribuição de áreas nas faixas dos 
histogramas foram praticamente uniformes, indicando que 
a divisão das sub-bacias pode ser interrompida no nível 5 
ou 6. 

Os resultados obtidos neste trabalho representam 
uma primeira aplicação da rotina desenvolvida, a qual 
certamente necessitará ser mais bem testada e, 
principalmente, complementada para obter outros 
parâmetros como: centróide, histograma tempo área e 
mapa de CN. 
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