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INTRODUÇÃO
A  missão  SRTM  (Shuttle  Radar  Topographic  Mission)
tem como objetivo fornecer informações topográficas
de maneira robusta, em escala global. O fácil acesso a
esses  dados  torna  possível  o  desenvolvimento  de
métodos  automatizados  para  realização  de  diversas
tarefas.  Uma  dessas  é  a  delimitação  de  bacias
hidrográficas, atividade extremamente importante para
o  estabelecimento  de  diretrizes  para  a  gestão  dos
aquíferos. 
Uma área do conhecimento em acelerada expansão é a
do Sensoriamento Remoto. Tal conceito refere-se, em
geral,  à  obtenção  de  informações  sobre  uma  área,
objeto ou fenômeno pela análise de dados obtidos sem
contato  com  o  alvo  a  ser  analisado  (Lillisand  et  al.,
2015).  Devido  ao  desenvolvimento  tecnológico  cada
vez  mais  acentuado,  o  potencial  de  aplicação  e  a
performance do sensoriamento remoto tem melhorado
acentuadamente  (C.  Toth,  G.  Józków,  2016).  Nesse
sentido, é dada ênfase especial à evolução das imagens
obtidas  via  satélite,  que  possibilita  a  utilização  de
extração  de  conhecimento  baseada  em  modelos
representativos da superfície terrestre.
Para  a  realização  deste  trabalho,  além dos dados  de
boa qualidade, é necessário o domínio sobre um SIG
(Sistema de Informação Geográfica). Esse é um sistema
de equipamentos, dados, metodologias e pessoas, que,
perfeitamente  integrados,  tornam  possível  o
processamento e análise de dados georreferenciados,
além da produção de informação derivada da análise
desses dados (Lisboa & Iochpe, 1996).
Dessa  forma,  este  trabalho  tem  como  objetivo
determinar  a  viabilidade  do  uso  de  ferramentas  do
software QGIS 2.18.2 e imagens SRTM para delimitar as
bacias hidrográficas do estado de Goiás.

MATERIAL
A área de estudo foi todo o estado de Goiás, em seus
340.110,385 km² de extensão (IBGE, 2017).

Figura 1. Limites do Estado de Goiás.
O arquivo Shapefile contendo os limites do estado,

em conjunto com suas mesorregiões, foi obtido através
do  Núcleo  de  Economia  Regional  e  Urbana  da
Universidade de São Paulo (NEREUS, 2017).
As  informações  de  altimetria,  provenientes  das
imagens raster da missão SRTM foram obtidas através
do  portal  Brasil  em  Relevo  (EMBRAPA,  2006).  As
imagens possuem resolução espacial de 90 m e estão
divididas em 34 tiles que cobrem o estado.
Também foi utilizado o mapa das bacias hidrográficas
codificadas segundo o método de Otto Pfafstetter do
Estado  de  Goiás,  na  escala  1:250.000,  informação
disponibilizada  através  do  Sistema  Estadual  de
Estatística  e  Informações  Geográficas  do  Estado  de
Goiás (SIEG, 2014).
O  software  utilizado  foi  o  QGIS  versão  2.18.2  em
conjunto com a biblioteca de ferramentas GRASS 7.0.5.
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A  escolha  do  software  se  deu  por  diversos  fatores
como: vasta biblioteca de funções, facilidade de acesso
e manuseio, gratuidade, entre outras.

MÉTODOS
O  primeiro  passo  foi  a  junção  de  todas  as  imagens
SRTM do estado de Goiás em um único arquivo raster,
para que o processamento ocorresse de uma maneira
mais simples e para que nenhuma bacia fosse ignorada
pela ferramenta.
Após  esse  pré-processamento,  foi  aplicada  a
ferramenta  r.watershed  presente  no  pacote  GRASS.
Essa ferramenta analisa as direções de fluxo que estão
ocorrendo  no  modelo  de  elevação,  realizando
simulações  de  escoamento.  O  resultado  disso  é  um
mapa com as direções de escoamento da região.

Figura 2. Exemplo de mapa de direção de escoamento.
Após  estabelecer  as  direções  de  escoamento,  a
ferramenta  realiza  a  análise  dos  locais  onde  há  o
acúmulo de fluxo. Dessa forma, delimita as regiões de
fluxo  acumulado,  gerando  a  imagem  de  uma  bacia
hidrográfica.
Após  obter  a  imagem  raster com  a  delimitação  das
bacias,  foi  utilizada  mais  uma  ferramenta  para
conversão  de  dados  raster  para  dados  do  tipo
shapefile.
Também  foram  calculados  alguns  parâmetros  acerca
das  bacias:  coeficiente  de  compacidade;  fator  de
forma;  índice  de  circularidade.  O  cálculo  desses
parâmetros  visa  demonstrar  características
morfométricas  das  bacias  dessa  região  e,  neste
contexto  especificamente,  calcular  índices  para
determinação do risco comparativo entre  as  diversas
bacias.
O  último  passo,  enfim,  foi  realizar  uma  comparação
visual e textual para analisar a acurácia da delimitação.

RESULTADOS
O resultado foi uma série de imagens do tipo raster  e
shapefile, juntamente com valores de parâmetros para
cada bacia.
A  delimitação  do  estado  de  Goiás  (inicialmente
disponibilizadas  pela  SIEG)  foi  obtida  em  função  do
modelo numérico de terreno adotado neste  trabalho
(SRTM).  Na  figura  3  podemos  observar  o  estado
dividido em 445 bacias.

Figura 3. Delimitação de bacias hidrográficas gerada pelo
software QGIS.

Visando aferir a qualidade da delimitação gerada pelo
software foi  realizada uma comparação com o mapa
provido pela SIEG.
Na  próxima  imagem  podemos  visualizar  essa
comparação:

Figura 4.  Comparação entre mapeamentos.
É notável  que o mapa gerado pelo software realizou
uma divisão  maior,  tendo  como resultado  um  maior
número de bacias. O maior número de fatores se deve
ao valor selecionado para a variável  Área mínima de
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sub-bacia, uma vez que essa variável está diretamente
ligada à precisão do estudo.
Essa  leve  diferença  não  é  prejudicial  para  a
classificação, já que apenas deixou o mapeamento mais
detalhado  e  facilita  a  divisão  dos  setores  de
gerenciamento de cada bacia.
O próximo resultado se resume ao cálculo de índices
para a determinação do risco de inundação nas bacias
delimitadas.
O coeficiente de compacidade, que pode ser calculado
pela  equação 1,  relaciona a  forma da bacia  com um
círculo e constitui a relação entre o perímetro da bacia
e a circunferência de um círculo de área igual à da bacia
(Cardoso et al., 2006).

Kc=0,28P /√A
Equação 1. Coeficiente de Compacidade.

Onde A representa a área da bacia e P o seu perímetro.
A relação do número de bacias em cada classe de risco,
que foram divididos através do critério da tabela 1, 
pode ser observada na tabela 2.

Tabela 1. Critério de risco.
Valor do Kc Classe de Risco

Kc<x-s Baixo
x-s<Kc<x+s Médio

x+s>Kc Alto

Onde  x representa  a  média  dos  coeficientes  de
compacidade das bacias delimitadas e  s representa o
desvio padrão da amostra

Tabela 2. Risco de inundação baseado em Kc
Classe de risco segundo o Kc Número de Bacias

Baixo 55
Médio 346

Alto 44

Outro  índice  relevante  é  o  índice  de  circularidade
(Cardoso  et  al.,  2006).  A  sua  equação  pode  ser
observada abaixo:

Ic=12,57 x (A /P2)
Equação 2. Índice de Circularidade

Ao efetuar o seu cálculo, os resultados e as conclusões
obtidas  foram  semelhantes  aos  obtidos  com  o
coeficiente de compacidade.

CONCLUSÃO
A evolução dos métodos e tecnologias relacionados à
delimitação de bacias hidrográficas tem uma enorme

relevância  para  o  desenvolvimento  sustentável  do
estado e para análise de risco regional. Para tanto, os
produtos do sensoriamento remoto podem ser deveras
úteis  para  o  monitoramento  de  bacias,  através  da
técnica de processamento de imagens.
É  conclusivo que o  software é  bastante  preciso  para
delimitar bacias hidrográficas de uma maneira rápida e
eficiente. Ainda, através dessas análises morfométricas
fica  evidente a  possibilidade  de  identificar  e  analisar
essas bacias hidrográficas. Tais análises tornam possível
a construção de um modelo tridimensional do terreno,
de uma representação sombreada da superfície, além
da modelagem hidrológica  e diversos  outros  cálculos
matemáticos  (áreas,  perímetros,  declividades,  entre
outros índices).
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