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1 - SIG : Definições 
 

Os Sistemas de Informação Geográfica - SIG foram desenvolvidos inicialmente 

nos anos 60. A partir dos avanços tecnológicos das Ciências da Computação e da 

Eletrônica, foram desenvolvidos processos e técnicas que permitiram representar e 

sobrepor documentos cartográficos em mídia magnética. O armazenamento, a 

recuperação e as análises dos dados espaciais passaram a ser executados em um 

intervalo de tempo bastante inferior as técnicas analógicas tradicionais.  

Devido a sua diversidade de aplicações, a definição de SIG pode ser dividida em 

três categorias, refletindo cada uma à sua maneira a multiplicidade de usos e visões 

possíveis desta tecnologia: 

• Baseada em ferramentas: SIG é um poderoso conjunto de técnicas e 

procedimentos capazes de coletar armazenar, recuperar, transformar e 

exibir dados espaciais do mundo real; 

• Baseada em bancos de dados: SIG é um banco de dados indexados 

espacialmente, sobre o qual opera um conjunto de procedimentos para 

responder a consultas sobre entidades espaciais; 

• Baseada em estruturas organizacionais: SIG é um sistema de suporte à 

decisão que integra dados referenciados espacialmente em um 

ambiente de respostas a problemas. 

 

Os SIG diferem dos CAD (Computer Aided Drawing), CAM (Computer Aided 

Mapping) e AM/FM (Automated Mapping / Facility Management) por sua capacidade 

de estabelecer relações topológicas entre os elementos gráficos. 

Desta forma, ao trabalhar com as relações espaciais ou lógicas, os SIG tendem a 

evoluir do descritivo para o prognóstico. Em vez de simplesmente descrever elementos 

ou fatos, podem traçar cenários e fazer simulações com base em tendências 

observadas ou julgamentos de condições estabelecidas. 

O requisito de armazenar a geometria dos dados espaciais e seus componentes 

representa uma dualidade básica dos SIG. Um dado espacial representa um objeto ou 
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fenômeno do mundo real em termos de sua posição geográfica em relação a um 

sistema de coordenadas, seus atributos, suas relações espaciais e o tempo.  

A posição espacial pode ser expressa através de coordenadas planas 

retangulares, como mostra a Figura 1. Neste caso, as coordenadas no sistema UTM – 

Universal Transversa de Mercator, indicam a localização dos objetos sobre um plano 

de projeção cartográfico relativo à superfície terrestre. 

 

 

Figura 1 – Exemplo de Sistema de Coordenadas 

Os atributos armazenam as características das entidades mapeadas, podendo 

ser quantitativos ou qualitativos, descritos de forma numérica ou textual. Nome, 

população e orçamento anual de um município são exemplos de atributos. 

Em um SIG, a idéia de sobreposição de mapas é implementada empregando-se 

o conceito de sobreposição de temas ou camadas, onde, para um mesmo espaço 

geográfico, podem ser criados diversos temas de dados georreferenciados, um para 

cada tipo de informação espacial a ser representada (Figura 2). Tal abordagem facilita 

análises sobre os dados georreferenciados, pois permite a combinação de dois ou mais 

temas para o processamento de uma determinada consulta. Por exemplo, para 

identificar todas as regiões que: são cortados por rios, têm vegetação de pastagem e 
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possuem clima predominantemente úmido, precisa-se da combinação dos temas: Rios, 

Vegetações e Climas. 

 

Figura 2 – Exemplo de Sobreposição de Temas. 
 

1.1 Estrutura de Dados Espaciais 
 

No que diz respeito à realidade geográfica, existem duas estruturas de 

representação associadas aos dados espaciais: estrutura matricial ou raster, e a 

estrutura vetorial (Figura 3). 
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Figura 3 – Representação dos Modelos Matricial e Vetorial. 
 

A estrutura matricial representa a realidade que através de uma grade regular 

constituída de pixels (picture element), onde cada célula ou pixel contém um valor 

único. 

Na estrutura vetorial, as entidades do mundo real são representadas através de 

três primitivas: ponto, linha e polígono. Os pontos são definidos por um par de 

coordenadas, linhas e polígonos são representados por seqüências de pares de 

coordenadas, sendo que nos polígonos o último par coincide exatamente com o 

primeiro. A Tabela 1 compara as principais vantagens e desvantagens de ambos os 

formatos. 

Tabela 1 – Vantagens e Desvantagens do Modelo Matricial e Vetorial 

FORMATO VANTAGENS DESVANTAGENS 

MATRICIAL 

• Estrutura de dados mais simples; 
• Operações entre níveis de informação 

são mais facilmente e eficientemente 
implementadas;  

• Fenômenos com alta variabilidade 
espacial são representados mais 
eficientemente. 

• Estrutura pouco compacta 
• Difícil representação das 

relações topológicas 
• Saídas gráficas com má 

delineação 
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VETORIAL 

• Estrutura de dados compacta; 
• Eficiência na representação e análise das 

relações topológicas; 
• É mais apropriado a suportar gráficos 

que se aproximam de mapas 
desenhados à mão. 

• Estrutura de dados 
complexa;  

• Difícil análise de 
sobreposição de áreas; 

• A representação de alta 
variabilidade espacial é 
ineficiente. 

 

 

1.2 Funções de um SIG 
 

 Qualquer SIG deve ser capaz de executar as seguintes operações 

fundamentais para ser útil na busca de soluções de problemas do mundo real. 

• Capturar dados: Um SIG deve fornecer métodos para entrada de dados 

geográficos (coordenadas) e tabelares (atributos). Quanto mais 

métodos de entrada disponíveis, mais versátil o SIG. 

• Armazenar dados: Há dois modelos de dados básicos para armazenar 

dados geográficos: vetor e raster. Um SIG deve ser capaz de armazenar 

dados geográficos em ambos os modelos. 

• Consultar dados: Um SIG deve fornecer utilitários para localizar feições 

específicas com base no local ou valor de atributo. 

• Analisar dados: Um SIG deve ser capaz de responder as perguntas 

relativas à interação dos relacionamentos espaciais entre múltiplos 

conjuntos de dados. 

• Exibir dados: Um SIG deve ter ferramentas para visualizar feições 

geográficas utilizando uma variedade de simbologias. 

• Saída: Um SIG deve ser capaz de exibir resultados em vários formatos, 

tais como, mapas, relatórios e gráficos. 
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2 - Modelos Digitais de Elevação 
 

Um Modelo Digital de Terreno (MDT) representa o comportamento de um 

fenômeno que ocorre em uma região da superfície terrestre. Os dados de MDTs são de 

fundamental importância em aplicações de Geoprocessamento desenvolvidas no 

ambiente de um Sistema de Informações Geográficas (SIG).  

Esses modelos são obtidos a partir de uma amostragem do fenômeno dentro 

da região de interesse. As amostras são processadas de forma a criar  modelos digitais 

que vão representar a variabilidade do fenômeno nessa região. Os modelos digitais são 

utilizados por uma série de procedimentos de análises úteis para aplicações de 

Geoprocessamento. A utilização dos modelos digitais, pelas análises, possibilita o 

estudo de um determinado fenômeno sem a necessidade de se trabalhar diretamente 

na região geográfica escolhida. As análises podem ser qualitativas ou quantitativas e 

são importantes  para fins de simulações e tomadas de decisão no contexto de 

desenvolvimento de aplicações, ou modelagens, de Geoprocessamento que utilizam 

SIG. 

Existem alguns conceitos importantes que precisamos dominar antes de iniciar 

a utilizar um SIG, são eles: 

2.1 - Grade Regular 
 

Uma grade regular representa computacionalmente uma superfície contínua, 

ao contrário de um vetor, capaz de representar somente feições discretas. Uma grade 

regular é essencialmente uma imagem. É uma matriz x,y,z na qual temos informações 

de coordenadas e uma terceira dimensão associada aquela célula. 

Cada grade regular, ou raster, deve ter: tamanho de célula definido (largura x 

altura ou resolução espacial), tamanho (altura x largura total, ou a extensão geográfica 

da grade) e dois pares de coordenadas (geralmente XYmin e XYmax) (Figura 4). 
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Figura 4 - Exemplo de uma Grade Regular 

Sem estas informações não é possível referenciar esta grade em um software 

de geoprocessamento, apesar de ainda ser possível realizar operações matemáticas na 

mesma. Não necessariamente teremos em uma grade regular, um valor de altimetria 

associado ao eixo z. 

É possível ter qualquer tipo de informação no eixo z, como temperatura, 

direção do vento, direção do caimento do terreno, informações de classe 

(pertencimento de uma célula à uma ou outra classe), entre outras (neste caso, onde 

altimetria não está presente no eixo z, chamamos aquela grade regular de DSM, ou 

Digital Surface Model) (Figura 5). 
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Figura 5 - Grade Regular - pertencimento à classe 

2.2 - TIN - Triangular Irregular Network / Rede Irregular Triangular 
 

Um TIN, ao contrário de uma grade regular, é irregular. A principal diferença é 

que o TIN é feito de alguns nós (com informação no eixo z) e conectores, que não se 

intereseccionam nunca. As conexões são organizadas de forma à formarem superfícies 

triangulares únicas (de três em três pontos). Através desta rede triangular, surgirá uma 

superfície (composta de milhares de outras superfícies triangulares) contínua (Figura 

6). 

 

Figura 6 - Exemplo de um TIN 
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Assim como as grades regulares, não precisamos necessariamente representar 

elevação no eixo z. Podemos utilizar qualquer informação que varie com o espaço, 

como temperatura, pressão atmosférica, etc. Nem todas as superfícies modeladas com 

TINs ficará precisa, portanto é preciso parcimônia e estudo para se decidir entre o TIN 

e a grade regular no momento de modelar uma superfície. 

Os TINs são basicamente construídos por um processo chamando Delaunay 

triangulation, um processo iterativo que constrói círculos tocantes aos vértices ou nós, 

sem deixar nenhum ponto dentro de um destes círculos. Se a triangulação não se 

compromete com este resultado, não pode ser chamada de triangulação de Delaunay. 

2.3 - DEM/MDT 
 

 DEM ou MDT é um modelo digital de terreno ou de elevação é uma 
representação computacional da topografia do terreno, suas características são: 

• Técnicas representacionais: grades regulares ou TINs (Triangular 

Irregular Network).  

• Como é construído: utilizando-se dados brutos de elevação, como 

pontos contados, curvas de nível ou qualquer outra informação de 

altimetria, através de uma interpolação (ou triangulação) e criação de 

uma superfície contínua. 

• Para que utilizar: através de um MDT podemos realizar diversas análises 

que necessitem de informações altimétricas para funcionarem, como: 

visibilidade, delimitação de bacias, corte/aterro, entre outras. 

 

2.4 - Shuttle Radar Topographic Mission - SRTM 
 

Os dados SRTM foram gerados em uma missão espacial feita a bordo da 

espaçonave Endeavour entre 11 e 22 de fevereiro de 2000. A espaçonave realizou uma 

órbita de 233 km de altitude, com inclinação de 57º, objetivando a obtenção de dados 

topográficos digitais para cerca de 80% do globo terrestre entre as latitudes 60ºN e 

56°S (Figura 7). 
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Figura 7 - Distribuição da Cobertura SRTM 

 
O programa foi uma parceria entre agências espaciais da Alemanha, da Itália e 

dos Estados Unidos, coordenada pela National Aeronautics and Space Administration 

(NASA) e pela National Imagery and Mapping Agency (NIMA). A coleta de dados InSAR 

nas bandas X e C foi feita em duas antenas posicionadas nas extremidades de um 

mastro de 60 m (Figura 8). 

Os dados da banda C, com comprimento de onda de 6 cm, foram processados 

no Jet Propulsion Laboratory (JPL) e os dados da banda X, com comprimento de onda 

de 3,1 cm, no Centro Aerospacial da Alemanha (DLR). Vários estudos visando analisar a 

qualidade do modelo de elevação digital tem sido apresentados alguns indicando 

resultados promissores, inclusive em regiões amazônicas. Entretanto, erros verticais 

absolutos de ate 13 m são registrados para áreas amazônicas, o que pode ser um 

problema na análise de elevação digital em áreas de relevo muito baixo, como na caso 

da Ilha do Marajó, onde a elevação média é de apenas 12,5 m. 

A missão SRTM foi concluída com a coleta de 12TB de dados, que foram 

disponibilizados pela NASA para distribuição publica através da United States 

Geological Survey (USGS), com acesso no site 

http://edc.usgs.gov/srtm/data/obtainingdata.html ou diretamente via FTP no caminho 

ftp://e0srp01u.ecs.nasa.gov/. A resolução do produto final e de 1 arco segundo para 
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os Estados Unidos, e de 3 arco segundos para o resto do mundo. O referenciamento foi 

feito de acordo com o elipsóide e Datum WGS84, com valores de altimetria Z em 

metros. 

Os dados SRTM representam uma somatória da elevação real do terreno e do 

efeito do dossel. Com isto, estudos de vegetação também tem sido beneficiados pela 

aplicação de dados SRTM. 

 

 
Figura 8 - Efeito do dossel nos dados SRTM coletados através da banda C 

 
 

2.5 - Extração automática de feições hidrológicas 
 

 Para extrair feições hidrológicas automaticamente, precisamos de um modelo 
digital de elevação. Pois  a água flui sempre pelo caminho de menor esforço, ou seja, 
sempre de cima para baixo e sempre pelo caminho de maior declive. É importante 
entendermos isto e nos lembrarmos sempre quando estivermos trabalhando com 
hidrologia. Parece básico, mas já vi muita gente se esquecendo. É por esta premissa 
que todas as ferramentas de geoprocessamento para esta área funcionam. 

 Todos os processamentos aqui apresentados são válidos apenas para rasters ou 
grades regulares. TINs precisam ser convertidos para rasters, senão não é possível 
realizar estes procedimentos. 
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 Um software não consegue entender a realidade como os seres humanos, 
portanto algumas ferramentas foram criadas para traduzir nosso entendimento 
matemático e físico de que a água sempre corre pelo caminho de menor fluxo. Estas 
ferramentas, aplicadas nesta ordem em particular irão nos ajudar. 

• Flow Direction 
• Flow Accumulation 

 Com estas duas simples ferramentas conseguimos identificar onde o fluxo se 
acumula. Vamos falar sobre cada uma delas: 

 

2.6 Flow Direction 
 

 Esta é uma ferramenta de focal analysis que percorre janelas no raster de 
acordo com um kernel. Cada célula é comparada com seus vizinhos e determina-se a 
direção do fluxo. 

 Existe um modelo para identificarmos as direções neste caso (para o ArcGIS e 
ArcHydro), chamado D8 Model (ou Eight Direction Model) (Figura 9). 

 

 

Figura 9 - D8 Model 

 

Uma fórmula matemática é aplicada à cada par de células (a célula central + célula 
adjacente) para se determinar o fluxo. 

(hMax - hMin / distância) * 100 

 O maior valor resultante determina para qual célula o fluxo continua. Por que 
esta fórmula? A água sempre escorre pelo caminho de menor esforço e o caminho de 
menor esforço é do maior declive (ou não existiriam cachoeiras!). 
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 Por isto a diferença de altura entre as células é levada em conta. Mas e a 
distância, o que tem à ver? Como podemos calcular declive (um ângulo) sem usar a 
distância? É uma relação trigonométrica, rise over run, "subida sobre corrida". 

 Todos os cálculos de declividade entre células é realizado com distâncias ideais, 
para não sobrecarregar e aumentar o tempo de processamento. A distância 
considerada é tomada entre os centros de cada célula e supondo que o tamanho de 
cada célula seja 1x1 unidade, a distância horizontal ou vertical entre cada célula é 1 e a 
distância entre células em diagonal: ?2 (raiz de 2) - ou 1.414. Não nos importa aqui o 
tamanho real da célula, pois ele é constante, correto? Estamos falando de grades 
regulares. 

 Como cada célula é processada de acordo com seus vizinhos (existem algumas 
exceções para células de borda, geralmente fluindo obrigatoriamente para dentro da 
grade regular) e teremos no final, o seguinte resultado (Figura 10): 

 

 

Figura 10 - Direção de Fluxo 

 

 Temos aí nosso raster de direção de fluxo. Acima, temos também a expressão 
que calcula a direção do fluxo na ferramenta Raster Math do ArcGIS. 

 

2.7 Flow Accumulation 
 

 Esta ferramenta irá determina por onde o fluxo se acumula. Ela é muito 
importante e é o pivô da delimitação automática de bacias e cursos d´água. 
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 Cada célula de nosso raster é visitada, comparada com seus vizinhos e então 
contamos quantos vizinhos fluem para a mesma. Este valor é assinalado para a célula. 
O interessante deste processo é sua progressão: conforme a análise é realizada já 
temos um panorama do resultado final. O algoritmo é confiável, pois não considera a 
célula atual no cálculo, portanto não importa de onde comecemos o processamento, o 
resultado é o mesmo (Figura 11). 

 Células que não recebem fluxo são assinaladas o valor zero. Por que? Pois 
identificam cristas e topos de morro. A água nunca irá subi-los! 

 

 Figura 11 - Flow Accumulation 

 Olhe bem para esta superfície:  é possível distinguir células onde a acumulação 
é maior  conseguimos estabelecer visualmente um caminho. Deêm uma olhada na 
célula laranja (na superfície do lado direito) com o número 20. Isto significa que 20 
outras células deságuam nela. 

 Com um valor limite, o software consegue estabelecer e desenhar, à partir dos 
centro das células linhas, que posteriormente são vetorizadas. Simples não? 

 No caso acima, se definíssemos o valor mínimo de 4, teríamos os seguintes 
vetores (Figura 12): 
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Figura 12 - Vetor delimitado à partir de um valor limite e fluxo acumulado 

 

 Perceba que o limite estabelecido guia o software à encontrar as células com 
muito fluxo acumulado, sinalizando portanto, que ali deve ser um curso d´água. O 
ArcGIS não tem uma função pronta para isso, mas utilizando se a matemática de 
bandas é possível selecionar as células, com a expressão: 

saida = con (fluxo_acumulado > 100, 1) 

 O que esta expressão faz? Ela diz ao ArcGIS: se a célula tem valor maior do que 
100, altere seu valor para 1. Se o valor for menor do que 100, ele será setada para 
NoData. "Con" vem de condição ou condicional. 

 Neste momento, teremos um raster especial, onde todas as células são nulas, 
exceto as que representam um curso d´água. Uma simples conversão de raster para 
linha transformaria este resultado em vetores  

 O resultado da fórmula acima será um raster em memória chamado "saída". 
Seu raster de fluxo acumulado, deve ter o nome "fluxo_acumulado". A matemática de 
bandas funciona com o nome das camadas no Table of Contents do ArcGIS. 

 

2.8 Utilizando o ArcMap para a delimitação de bacias hidrográficas e a 
extração de redes de drenagem 
 

 A primeira etapa a ser realizada para a delimitação da bacia hidrográfica e 
extração de sua rede de drenagem foi a aquisição das imagens SRTM através do site da 
Embrapa Monitoramento por Satélite: 
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 (http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br/download/index.htm), onde se encontram 
disponíveis as imagens SRTM, articuladas em folhas topográficas do IBGE. Para a área 
de estudo foram necessárias duas folhas: SE-23-V-C e SE-23-Y-A (Figura 13). 

 

 Figura 13 - Site da Embrapa Brasil em Relevo 

 De posse destas imagens, foram iniciados os procedimentos metodológicos 
para a delimitação da bacia hidrográfica  e a extração das redes de drenagem.  

 Inicialmente as imagens SRTM, em formato raster, foram transformadas para o 
formato GRID, através do comando Data > Export Data (Figura 14). 

 

Figura 14 - Transformação da Imagem SRTM em formato raster para formato GRID. 
Fonte: Software ArcGis. 
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 Na janela que se abrirá, em Location escolha o local de destino do novo 
arquivo, em Format selecione GRID e em Name dê um nome ao arquivo. Criado o 
arquivo formato GRID, abra o ArcToolbox e siga o caminho Spatial Analyst Tools > 
Hydrology > Fill, onde aparecerá a janela Fill. Insira o arquivo GRID gerado em Input 
surface raster e em Output surface raster dê um destino ao novo arquivo Fill gerado 
(Figura 15).  

 

Figura 15 - Transformação da Imagem SRTM em formato raster para formato GRID.  

 A etapa de geração do arquivo de direção de fluxo é uma das etapas mais importantes 
para a extração da rede de drenagem e delimitação da bacia hidrográfica, uma vez que é onde 
são realizados os cálculos dás áreas de maior declividade, por onde o fluxo de drenagem é 
direcionado no meio ambiente, naturalmente. É sabido, na hidrologia, que a água flui 
naturalmente pelo caminho de menor esforço, sendo assim quanto maior a declividade 
existente, menor será o esforço “exercido” pela água e desta forma serão estes valores de 
célula na imagem gerada que serão selecionados como caminhos das redes drenagem. 

 A próxima etapa será gerar o fluxo acumulado e para executar esta etapa siga o 
caminho Spatial Analyst Tools > Hydrology > Flow Accumulation. Na janela Flow Accumulation, 
insira o arquivo de direção de fluxo gerado anteriormente e dê um destino para o novo 
arquivo que será gerado (Figura 16). 
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Figura 16 - Gerando fluxo acumulado 

 O próximo passo para atingirmos o objetivo proposto será gerar uma imagem 
raster com as drenagens extraídas, para tal de ser realizado os seguintes passos no 
ArcToolBox: siga o caminho Spatial Analyst Tools > Conditional e vá até a janela Con 
(Figura 17). 

 

Figura 17 - Geração de imagem com as drenagens extraídas 
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 Na janela Con insira o arquivo de fluxo acumulado gerado na etapa anterior e 
em Input true raster no Constant value digite 1. Em Output raster de um destino para 
o arquivo que será gerado e em Expression digite a fórmula value > 100, valor este que 
quanto menor for, maior será a quantidade de feições de drenagem a serem geradas 
de forma automática. 

 A próxima etapa será a de gerar a rede de drenagens em formato vetorial 
(shapefile), para tal no ArcToolBox siga o caminho Spatial Analyst Tools > Hydrology > 
Stream to Feature, insira o arquivo Con gerado na etapa anterior em Input stream 
raster, o arquivo de direção de fluxo em Input flow direction e dê um destino ao novo 
arquivo shape que será gerado em formato vetorial com a rede de drenagem extraída 
(Figura 18). 

 

Figura 18 - Geração de drenagem em formato vetorial 

 Para a delimitação da bacia hidrográfica, inicialmente foi criado um shape de 
pontos para localizarmos na rede de drenagem o exutório da referida área de 
drenagem, sendo assim, foi criado o shape de ponto determinando o exutório da 
referida bacia (Figura 19). 
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 Figura 19 -Determinação do exutório 

 Após a determinação do exutório local, abra o ArcToolBox e siga o caminho 
Spatial Analyst Tools > Hydrology > Watershed, em Input flow direction raster insira o 
arquivo flow direction gerado anteriormente e em Input raster or feature pour point 
data insira o shape do exutório (Figura 20).  

 

Figura 20  - Delimitação da bacia hidrográfica 
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 O arquivo gerado com a delimitação da bacia hidrográfica está em formato 
imagem raster, sendo assim após a obtenção da delimitação, ainda em formato de 
imagem, deve-se transformar o arquivo para formato shape, como polígono, para que 
se possam extrair algumas informações úteis, como área da bacia, perímetro, dentre 
outros dados de grande relevância (Figura 21). 

 

 

Figura 21 - Bacia Hidrográfica delimitada 

 

 Com a delimitação da bacia hidrográfica e a extração da rede de drenagem da 
referida bacia uma série de informações podem ser geradas auxiliando os estudos base 
de planejamento e gestão das diversas atividades realizadas na área espacial da bacia e 
os usos múltiplos da água direcionados às diversas atividades. 

 A metodologia que foi aqui descrita e aplicada para a extração da rede de 
drenagem e a delimitação da bacia hidrográfica, utilizou-se de ferramentas do 
software Arcgis e dentre elas foram duas as principais ferramentas utilizadas, a direção 
de fluxo (Flow direction) e o fluxo acumulado (Flow acumulation). 

 A ferramenta flow direction realiza, uma relação entre a célula central e as 
células adjacentes determinando as áreas de maior declive através dos dados de 
altimetria, proporcionando o traçado da direção do fluxo do canal hídrico uma vez que 
a água segue o caminho de menor esforço, neste caso o de maior declividade. 
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 Já a ferramenta flow acumulation determina por onde o fluxo hídrico irá se 
acumular, permitindo a extração da rede de drenagem e a delimitação automática da 
bacia hidrográfica. Este processo compara cada célula raster com seus vizinhos e 
determina através dos dados do flow direction quantas células fluem para a primeira, 
realizando este cálculo para todas as células e determinando os canais hídricos por 
onde a água escoa e concentra e delimitando a bacia hidrográfica a partir das células 
que não recebem fluxo de água, as quais na realidade seriam as cristas e os topos de 
morro, divisores de bacias hidrográficas. 

 A gestão dos recursos hídricos em cenário nacional é delineada pela Política 
Nacional de Recursos Hídricos, a qual foi instituída pela Lei nº 9433, de janeiro de 
1997, popularmente conhecida como “Lei das Águas” e que traz como fundamentos da 
gestão dos recursos hídricos dois pontos importantes para a utilização da metodologia 
aqui empregada, sendo o primeiro “a adoção da bacia hidrográfica como unidade 
territorial de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos” e o segundo 
fundamento é que “a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada”, ou seja, a 
adoção de bacias hidrográficas menos abrangentes, ou seja, com menor unidade 
territorial é defendida, de forma que a participação do poder público e dos diversos 
usuários nas decisões locais sejam mais fortes e constantes. 

 A utilização desta metodologia além de permitir a delimitação da bacia 
hidrográfica, ainda permite extrair a rede de drenagem desta unidade territorial, 
facilitando o planejamento e a gestão dos usos múltiplos da água, o que também é 
defendido como fundamento na Política Nacional de Recursos Hídricos. Além disso a 
elaboração da cartografia base para a bacia hidrográfica irá permitir a utilização destes 
dados para a obtenção de dados de diversas naturezas e a construção de um banco de 
dados de informações com várias finalidades quantitativas e qualitativas que permitirá 
maior agilidade na tomada de decisões e facilitará o processo de planejamento e 
gestão de recursos hídricos. 
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3 - Transformação entre o SAD 69 e o SIRGAS 200: Parâmetros e 
Metodologias preconizadas pelo IBGE 
 

 O SIRGAS2000 (Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas) é um 
sistema de referência geodésico adotado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística). Ele foi estabelecido em 2005, como novo sistema de referência para o SGB 
(Sistema Geodésico Brasileiro) e para o SCN (Sistema Cartográfico Nacional). 
Atualmente, pode ser usado ao mesmo tempo com os sistemas SAD 69 e Córrego 
Alegre. Depois de seu período de transição, que é previsto para até 2014, o 
SIRGAS2000 será o único sistema geodésico de referência legalizado no Brasil. Em 
virtude disso, esse documento procura demonstrar a forma de conversão dos dados de 
SAD69 para SIRGAS200 pelo ArcGIS de maneira que a conversão atenda as 
especificações compatíveis com os valores alcançados pelo ProGriD. Mostraremos dois 
métodos que são atualmente recomendados pelo IBGE: o método NTV2 e o método 
GEOCENTRIC TRANSLANTION. 

 O método NTV2 é o padrão adotado, trabalha com Grids, que servem para 
modelar as transformações especificadas. Utilizaremos os arquivos grids do programa 
ProGriD, programa desenvolvido pelo IBGE, que permite a transformação de 
coordenadas entre os sistemas de referência utilizados no Brasil: SIRGAS2000, SAD69 e 
Córrego Alegre. O download do programa pode ser encontrado aqui: 
ftp://geoftp.ibge.gov.br/programa/Transformacao_de_Coordenadas/. O método 
GEOCENTRIC TRANSLANTION é um método a ser utilizado quando se pretende 
converter os dados utilizando os parâmetros de conversão. Parâmetros esses que 
tiveram seus valores definidos pelo IBGE e que serão mostrados mais para frente. Esse 
método é utilizado como alternativa quando não se puder usar o método NTV2, porém 
deve ser utilizado somente quando o ponto de partida dos dados ou mapeamento 
forem construídos a partir de um marco GPS. 

3.1 Método Recomendado 
 

 Métodos utilizando parâmetros como o GEOCENTRIC TRANSLATION, geram 
resíduos depois da aplicação da transformação. Esses resíduos acontecem devido às 
redes não serem homogêneas em todo o território nacional. E isso, acaba gerando 
propagação de erros comuns como triangulação e poliginação. Isso acaba resultando 
em que os parâmetros de transformação não modelem de forma ideal a conversão 
especificada em todo o território brasileiro. Por isso, os grids servem para modelar 
essas modificações entre os sistemas de coordenadas. Em outras palavras, recomenda-
se sempre o uso do método NTV2 por ser mais preciso para transformação e utilizar 
somente o método Geocentric Translation quando a bases de dados iniciais forem de 

ftp://geoftp.ibge.gov.br/programa/Transformacao_de_Coordenadas/
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origem GPS e não for possível utilizar o método NTV2, já que utilização do Geocentric 
Translation é possível devido os resíduos serem insignificantes para GPS. 

3.2 Criando método de transformação 
 

 Para converter dados de SAD 69 para SIRGAS2000 devemos criar um método 
de transformação. 

 Como utilizaremos os grids do ProGriD, é necessário baixá-lo no link citado 
acima e instalá-lo. Após a instalação devemos acessar o diretório onde ficam os grids 
NTV2. Por padrão eles ficam em “C:\Arquivos de Programas\Progrid\GridFiles. No 
diretório GridFiles encontram os aquivos (Figura 22): 

 
• CA61_003.GSB- grid de transformação entre os sistemas Córrego Alegre 1961 e 

SIRGAS2000;  
• CA7072_003.gsb- grid de transformação entre os sistemas Córrego Alegre 

1970/1972 e SIRGAS2000;  
• SAD69_003.GSB- grid de transformação entre os sistemas SAD69 original e 

SIRGAS2000;  
• SAD96_003.GSB- grid de transformação entre os sistemas SAD69 1996 e 

SIRGAS2000.  
 

 A extensão do grid é .gsb 

 

Figura 22 - Local dos arquivos GSB 

 Copie e cole esses arquivos na pasta: 

 " C:\Program Files (x86)\ArcGIS\pedata\ntv2\brasil".  
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 Você deve criar a pasta brasil caso não estiver criada (Figura 23). 

 

Figura 23 - Criação da Pasta brasil no diretório do ArcGIS 

 Abra o ArcMap ou o ArcCatalog (figura 24). 

 

 Figura 24 - ArcCatalog Aberto 

 Abra a janela do ArcToolbox caso não estiver ativada. Clique em . 

 Em ArcToolbox, navegue em:  
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 Data Management Tools/ Projections and Transformations/ Create Custom 
Geographic Transformation (Figura 25a e 25b). 

 

 Figura 25a - Toolbox para criação de transformação geográfica 
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Figura 25b - Preenchimento dos campos 

 
1) Em “Geographic Transformation Name” digite o nome da transformação. No nosso 

exemplo, colocamos como “SAD69_ SIRGAS2000_NTV2. 

2) Clique em  para selecionar as coordenadas de entrada na qual queremos 
converter. Vá em “Select\Geographic Coordinate Systems\South America” e 
selecione “GCS_South_American_1969”. 

3) Clique em para selecionar as coordenadas de saída na qual queremos 
transformar. . Vá em “Select\Geographic Coordinate Systems\South America” e 
selecione “GCS_SIRGAS_2000”. 4) Selecione o método de transformação. 
Escolhemos o método “NTV2”. 5) Em parâmetros, na aba Value, coloque 
Brasil\SAD69_003.GSB. Obs: Para trocar de grid, basta alterar SAD69_003.gsb pelo 
nome de outro grid desejado. 

4) Clique em  
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Figura 26 - Fim do processo de criação da transformação 

 

 O método de transformação está criado. Clique em  (Figura 26) 
 
 
 
 
 

3.3 Parâmetros de Transformação entre o SAD 69 e o SIRGAS2000  
 

 A tabela a seguir mostra os parâmetros de transformação entre o SAD 69 e o 
SIRGAS2000. Os dados foram tirados do IBGE, publicados na R.PR 1/2005, Data 25/2/2005. 
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 Onde: 

• a₁, f₁= parâmetros geométricos do elipsóide do sistema de origem  
• a₂ f₂ = parâmetros geométricos do elipsóide do sistema de destino  
• (ΔX, ΔY, ΔX) = parâmetros de transformação entre os sistemas 
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4 - Banco de dados sobre Outorgas, Cadastro e Cobrança 
 

 A outorga é um instrumento jurídico por meio do qual o poder público, através de 
órgão com a devida competência, confere a um ente público ou privado a possibilidade de uso 
privativo de um recurso público. Como no Brasil as águas são bens públicos, de domínio da 
União, dos Estados ou do Distrito Federal, todo uso deve ser outorgado. 

 A lei da Política Nacional de Recursos Hídricos institui a outorga dos direitos de uso de 
recursos hídricos como um de seus instrumentos, tendo como objetivo "assegurar o controle 
quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água". 

 Usos de Água que Dependem de Outorga: 

• Abastecimento humano e animal; 
• Irrigação; 
• Aquicultura (psicultura, carcinicultura, etc.); 
• Usos industriais e comerciais; 
• Lazer 
• Lançamento de efluentes (esgotos) em corpos d’água para fins de diluição, transporte 

e assimilação; 
• Outros tipos de uso que alterem o regime, a quantidade e a qualidade dos recursos 

hídricos. 

 Não serão expedidas outorgas para: 

• Lançamento em corpos d’água de resíduos sólidos, radioativos, metais pesados e 
outros resíduos tóxicos; 

• Lançamento de poluentes em águas subterrâneas. 

 Segundo a ANA, não são objeto de outorga de direito de uso de recursos hídricos, mas, 
obrigatoriamente, de cadastro: 

• Serviços de limpeza e conservação de margens, incluindo dragagem, desde que não 
alterem o regime, a quantidade ou qualidade da água existente no corpo de água; 

• Obras de travessia de corpos de água que não interferem na quantidade, qualidade ou 
regime das águas, cujo cadastramento deve ser acompanhado de atestado da 
Capitania dos Portos quanto aos aspectos de compatibilidade com a navegação; e; 

• Usos com vazões de captação máximas instantâneas inferiores a 1,0 L/s ou 3,6m3/h, 
quando não houver deliberação diferente do CNRH. 
 

4.1 Banco de Dados no ArcGIS  - Geodatabases 
 

 Um geodatabase é um banco de dados relacional que armazena dados geográficos. O 
geodatabase é um container para armazenar dados espaciais e de atributo e relacionamentos 
que existem entre eles (Figura 27). 
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Figura 27 - Representação de um Geodatabase 

 4.2 Vantagens de um Geodatabase 
 

• Gerenciamento de dados GIS centralizado 

• Conjuntos de feições contínuos 

• Geometria de feições avançadas 

• Suporte COGO 

• Subtipos de feições 

• Topologia flexível, baseada em regras 

• Edição de dados mais precisa 

• Anotações ligadas a feições 

• Feições personalizadas 

• Redes Geométricas 

• Referenciamento linear 
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• Controle de Versões 

• Edição desconectada 

• Suporte a UML e ferramentas CASE 

 4.3 Estrutura do Geodatabase 
 

Um geodatabase tem três componentes primários (Figura 28): 

• Uma classe de feição é uma coleção de feições que compartilham o mesmo 
tipo de geometria (ponto, linha, ou polígono). 

• Classes de feições podem ser agrupadas em conjuntos de dados de feições. 
Todas as classes de feições em um conjunto de dados de feições devem ter o 
mesmo sistema de coordenadas e estar dentro da mesma extensão geográfica. 

• Tabelas contêm dados não-espaciais que podem ser associados a classes de 
feições. 
 

Todos três componentes são criados e gerenciados no ArcCatalog. 
 

  

Figura 28 - Estrutura de um Geodatabase 
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