
 

DELIMITAÇÃO DE BACIA HIDROGRÁFICA A PARTIR DE DIFERENTES 

MODELOS DIGITAIS DE ELEVAÇÃO 
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RESUMO: Objetivou-se com este trabalho avaliar a delimitação automática de uma bacia 

hidrográfica situada na região central do Estado de Minas Gerais, Brasil, realizada a partir de 

três diferentes Modelos Digitais de Elevação (MDEs): SRTM-O, obtido a partir de dados 

originais do SRTM; SRTM-TR e SRTM-TRH, obtidos a partir da interpolação dos dados 

SRTM pelo interpolador  Topo To Raster sem e com suporte da hidrografia, respectivamente. 

O MDE-TRH apresentou bom desempenho na representação do relevo com pequenos erros 

de delimitação da bacia. Os modelos SRTM-O e SRTM-TR proporcionaram grandes erros na 

delimitação da foz e dos divisores de águas, não sendo indicados para estudos na bacia. 

PALAVRAS-CHAVE: divisores de água, foz, hidrografia. 

SUMMARY: The objective of this study was to evaluate the automatic delineation of a 

watershed located in the central region of Minas Gerais, Brazil, made from three different 

Digital Elevation Models (DEMs): SRTM-O, obtained from original data SRTM; SRTM-TR 

and SRTM-TRH, obtained from interpolation of SRTM data by interpolating To Top Raster 

with and without support of hydrography, respectively. The MDE-TRH performed well in 

relief representation with small boundary errors. The SRTM-O and SRTM-TR models 

provided large errors in the delimitation of outflow and watershed, and is not suitable for 

studies in the basin. 
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INTRODUÇÃO 

A correta delimitação dos divisores de água de uma bacia hidrográfica é de suma 

importância para estudos relacionados aos recursos hídricos e ambientais (CECÍLIO et al., 

2013), e deve ser o primeiro procedimento a ser realizado na representação da área em estudo 

(SEYLER et al., 2009).  

A delimitação de bacias hidrográficas tem sido realizada de forma automática em 

programas computacionais de Sistemas de Informações Geográficas. Neste processo, são 

utilizados algoritmos que identificam os divisores de águas a partir de uma representação 

matricial do terreno, denominada Modelo Digital de Elevação (MDE) (CECÍLIO et al., 
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2013). Atualmente os MDEs são obtidos por meio de imagens de sensores remotos (radares) 

ou a partir da interpolação de curvas de nível extraídas de cartas topográficas (CECÍLIO et. 

al., 2013), e os resultados da delimitação de uma bacia hidrográfica podem diferir 

significativamente dependendo das características desses, tais como escala, resolução e 

origem (SEYLER et al., 2009; CECÍLIO et. al., 2013). 

Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a delimitação de uma 

bacia hidrográfica, localizada na região central do Estado de Minas Gerais, utilizando três 

diferentes MDEs: um obtido a partir dos dados originais do SRTM (SRTM-O) e dois obtidos 

pela interpolação dos dados SRTM utilizando o interpolador Topo To Raster sem suporte da 

hidrografia (SRTM-TR) e com suporte da hidrografia (SRTM-TRH). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O estudo foi realizado para a bacia hidrográfica do rio do Peixe (BHRP), a qual possui 

uma área de drenagem de, aproximadamente, de 580 km2, situada na região central do Estado 

de Minas Gerais, entre as coordenadas 19º25’00’ e 19º42’00’’ de latitude sul e 44º40’00’’ e 

45º00’00’’ de longitude oeste de Greenwich. 

A delimitação da bacia foi realizada por meio de três diferentes MDEs elaborados 

com base nos dados SRTM. Os dados foram obtidos junto à Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA), com resolução espacial de 90 m x 90 m e elipsoide de referência 

WGS84. Um MDE foi elaborado a partir da representação matricial original do SRTM 

(SRTM-O), e os outros dois obtidos seguindo a metodologia descrita por CECÍLIO et al. 

(2013): modificação do SRTM para o formato vetorial (curvas de nível com equidistância de 

20 m) e interpolação das curvas de nível utilizando o interpolador Topo To Raster sem 

suporte da hidrografia e com suporte da hidrografia para a geração dos MDE’s SRTM-TR e 

SRTM-TRH, respectivamente, ambos com resolução espacial de 10 m x 10 m.  

A delimitação dos divisores de água foi realizada utilizando-se as extensões Spatial 

Analyst e Hydrology Modeling do ArcGIS 9.3 e os seguintes procedimentos: eliminação das 

depressões espúrias; geração das direções de fluxo; geração do fluxo acumulado; e a 

delimitação automática da bacia.  

Para avaliar as delimitações dos divisores de água da BHRP, utilizou-se como 

referência a delimitação dos divisores de água realizada de forma manual em cartas 

topográficas, denominada de REF. O desempenho dos MDE’s foi avaliado a partir dos 

seguintes critérios (PIRES et al., 2005; CECÍLIO et al., 2013): a) valores de altitude máxima 
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e mínima e da área de drenagem da bacia hidrográfica; b) localização da foz; e c) comparação 

visual entre os divisores de água. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 1, são apresentados os valores da área de drenagem e das altitudes 

máximas e mínimas obtidas pelos diferentes MDEs utilizados no estudo.  

Tabela 1. Área de drenagem e altitudes (máxima e mínima) da BHRP obtida de forma manual 
e automática por meio dos diferentes modelos digitais de elevação. 

Código 
Área de drenagem 

(km2) 
Diferença entre áreas 

(%) 
Altitude máxima Altitude mínima 

REF 578,8 - 1200 600 

SRTM-O 683,6 18,1 1214 611 

SRTM-TR 683,6 18,1 1218 610 

SRTM-TRH 581,0 0,4 1215 601 

REF – delimitação de referência. 

Observam-se, pela Tabela 1, melhores resultados obtidos na estimativa da área de 

contribuição da BHRP com o modelo SRTM–TRH. O erro encontrado neste modelo foi de 

apenas 0,4% em comparação a REF. Para os outros modelos o erro de estimativa foi 

considerável, sendo a área de contribuição da bacia superestimada em 18,1%. Com relação à 

estimativa da altitude mínima o SRTM-TRH, também foi o mais preciso, estimando um valor 

de 601 m, próximo ao valor de referência de 600m (Tabela 1). Na estimativa da altitude 

máxima, os modelos avaliados apresentaram desempenho semelhante (Tabela 1). 

Na Figura 1, são apresentadas as regiões de localização da foz da BHRP delimitada 

com o uso dos diferentes MDE’s. 

Nota-se que a foz delimitada a partir do SRTM-O e SRTM-TR não foi precisa, devido 

a um erro grosseiro de desvio do curso d’água principal (Figura 1B e 1C), o que sugere que a 

hidrografia seja utilizada como suporte para forçar a localização da rede de drenagem da 

bacia, o que foi observado, também, por PIRES et al. (2005).  
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Figura1. Comparação visual entre a localização real da foz da BHRP e aquelas obtidas com 
base nos diferentes MDE’s. 

Assim como na estimativa da área de contribuição e da altitude mínima o modelo 

gerado com o suporte da hidrografia (SRTM-TRH) apresentou melhor resultado (Figura 1D). 

Considerando uma linha reta, a diferença de localização entre a foz real e as estimadas 

automaticamente, foram de: 9.303,3 metros para o SRTM-O; 9.179,1 metros para o SRTM-

TR; e 13,1 metros para o SRTM-TRH. Os valores obtidos com os modelos SRTM-O e 

SRTM-TR são considerados altos, quando comparados ao estudo de CECÍLIO et al.  (2013). 

Nas Figura 2 e 3 estão apresentados os erros verificados na comparação entre a 

referência e os  MDEs SRTM-O e SRTM-TR, respectivamente. 

 

Figura 2. Comparação entre a delimitação de referência (Bacia de referência) e a delimitação 
automática obtida a partir dos dados originais do SRTM (SRTM-O). 
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Figura 3. Comparação entre a delimitação de referência (Bacia de referência) e a delimitação 
automática obtida a partir dos SRTM interpolados usando o interpolador Topo To Raster 
(SRTM-TR). 

Observa-se, em ambos, grande inclusão de área e hidrografia de bacia vizinha (Figura 

2A e 3A), o que foi ocasionado pelo desvio no curso d’água principal; grande exclusão de 

área e hidrografia da bacia (Figura 2B e 3B); e pequena inclusão de área (Figura 2C e 3C). 

As diferenças entre a delimitação de referência e a estimada pelo modelo SRTM-TRH 

podem ser visualizadas na Figura 4.  

 

Figura 4. Comparação entre a delimitação de referência (Bacia de referência) e a delimitação 
automática obtida a partir dos SRTM interpolados usando o interpolador Topo To Raster com 
suporte da hidrografia mapeada (SRTM-TRH). 

Este modelo apresentou bom resultado na delimitação da BHRP, com pequenos erros 

de exclusão de áreas (Figura 4A) e inclusão de áreas (Figura 4B). Esse melhor desempenho 
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está associado à melhor modelagem da rede hidrográfica pelo modelo SRTM-TRH em 

relação aos outros dois avaliados, confirmando que para a bacia em estudo é necessário 

utilizar a hidrografia mapeada (IBGE) como suporte para a geração de MDEs. O modelo 

gerado com suporte da hidrografia também apresentou o melhor resultado no estudo 

desenvolvido por ALCARAZ et al. (2009). 

CONCLUSÕES  

O modelo MDE-TRH apresentou bom desempenho na representação dos divisores de 

água da BHRP podendo ser utilizado em estudos na bacia; enquanto que os modelos SRTM-

O e SRTM-TR não são indicados por apresentaram grandes erros na delimitação da foz e dos 

divisores de água. 
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