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RESUMO – A bacia do rio São Francisco está presente em sete unidades da federação, as águas de 
seu rio principal,  por onde passam, contribuem para o desenvolvimento econômico e social  das 
regiões ribeirinhas. Diversos conflitos pelo uso da água já ocorrem, demonstrando que o recurso 
está  cada  vez  mais  escasso.  A  gestão  de  recursos  hídricos  é  o  mecanismo  que  garantirá  a 
disponibilidade e qualidade da água, o controle da concessão de outorgas de captação garantirá a 
quantidade  e  o  controle  da  concessão  de  lançamentos  garantirá  a  qualidade  da  água.  O 
conhecimento da disponibilidade hídrica representa o mais importante subsídio para a gestão de 
recursos hídricos. A regionalização de vazões possibilita o conhecimento da vazão em qualquer 
posição do rio, mesmo não existindo uma estação de monitoramento no local. Desta forma, visando 
subsidiar  o  processo  de  gestão  de  recursos  hídricos  o  principal  objetivo  deste  trabalho  foi  o 
desenvolvimento de um sistema de informações geográficas capaz de estimar,  em segmentos da 
hidrografia, as vazões médias e mínimas (Q7,10, Q90 e Q95). O software DRHi-SF (Disponibilidade 
dos Recursos Hídricos na Bacia do São Francisco) foi desenvolvido para estimar as vazões médias e 
mínimas.

ABSTRACT –The São Francisco basin is present in six states and one federal district, the waters of 
its main river, contributes to the economic and social development at their boundaries.  Various 
conflicts for water use have occurred, indicating that the resource is increasingly scarce. The water 
resources management  is the mechanism that will  ensure the water availability and quality,  the 
control of granting of permits for the use of water and the control of waste water returning will 
guarantee  water  availability  in  quantities  and  qualities  respectively.  The  knowledge  of  water 
availability is the most important requisite for the management of water resources. The hydrologic 
regionalization allows to know water availability at any position of the stream, even if does not 
exist  a  monitoring  station  at  any  position.  Thus,  to  support  the  process  of  management  water 
resources,  the main objective of this work was to develop of a geographic information system with 
the functionality that estimate in any segment of the hydrographic basin, the average and minimum 
flow (Q7,10, Q90 and Q95). The software DRHi-SF (Availability of Water Resources in the Basin of 
São Francisco) was developed to estimate the average and minimum flow.
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INTRODUÇÃO

A Política Nacional dos Recursos Hídricos, instituída pela Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 

1997,  representou  um  divisor  de  águas  na  gestão  de  recursos  hídricos  no  Brasil,  introduziu 

conceitos  e  regulamentou  princípios  e  metodologias  adequadas  para  a  utilização  sustentável  do 

recurso água, visando garantir a disponibilidade hídrica em termos quantitativos e qualitativos para 

os diversos segmentos que demandam o uso da água, destacando-se em prioridade o abastecimento 

para dessedentação humana.

A bacia do rio São Francisco está presente em sete unidades da federação,  nos biomas mata 

atlântica,  cerrado  e  caatinga,  suas  águas  fazem integração  nacional,  percorrendo  desde  regiões 

metropolitanas a regiões pouco habitadas no semi-árido. De grande importância econômica, o rio 

São  Francisco  possui  vasta  área  irrigada,  seis  usinas  hidrelétricas,  e  suas  águas  abastecem  as 

populações ribeirinhas no uso para agricultura e pecuária. Apesar de sua grandeza, a bacia atravessa 

questões de disputa pelo uso da água, transmitindo um sinal de que o recurso água está cada vez 

mais escasso.

A gestão  de  recursos  hídricos  é  o  mecanismo que garantirá  a  disponibilidade  hídrica  em 

quantidade  e  em qualidade.  A  concessão  de  outorgas  de  captação  garantirá  a  quantidade  e  a 

concessão de outorgas de lançamentos garantirá a qualidade da água.

Para que haja gestão de recursos hídricos, é necessário o conhecimento da disponibilidade 

hídrica, tal conhecimento é conseguido através do monitoramento em estações fluviométricas ao 

longo da bacia hidrográfica. Em locais onde não existem estações fluviométricas, a estimativa da 

disponibilidade  é  obtida  por  meio  da  regionalização  de  vazões,  que  nada  mais  é  do  que  uma 

aplicação  estatística  para  interpolar  os  valores  conhecidos  de  vazões  em  função  de  algumas 

variáveis hidrológicas, obtendo-se uma equação descritiva da vazão ao longo da bacia.

Dada a  complexidade  da espacialização  dos  resultados  da regionalização  e  a  ausência  de 

ferramentas adequadas a esta tarefa, tornou-se necessário o desenvolvimento de um aplicativo capaz 

de hidrorreferenciar as variáveis hidrológicas estudadas e, com elas, estimar as vazões ao longo da 

hidrografia.

Desta forma, visando subsidiar o processo de gestão de recursos hídricos o principal objetivo 

deste trabalho foi o desenvolvimento de um sistema de informações geográficas capaz de estimar, 

em qualquer segmento da hidrografia na bacia do rio São Francisco, as vazões médias e mínimas 

(Q7,10, Q90 e Q95).



MATERIAL E MÉTODOS

Metodologia de codificação de bacias hidrográficas proposta por Otto Pfafstetter 

Proposta  em 1989, a  metodologia  criada  pelo engenheiro brasileiro  Otto Pfafstetter  reúne 

características  desejáveis  do  ponto  de  vista  topológico,  geográfico  e  computacional.  Permite 

localizar uma bacia, rio ou trecho de rio através de uma codificação numérica hierárquica.

A resolução nº 30 de 11 de dezembro de 2002 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

estabelece a Ottocodificação como metodologia oficial de codificação de bacias hidrográficas no 

âmbito nacional.

A codificação de uma bacia hidrográfica é feita em níveis (número de dígitos do código). A 

codificação em nível  1 é feita  para todo o continente  e a codificação em nível  2 representa  as 

subdivisões da codificação de nível 1, e assim por diante. Através do código de um trecho de rio é 

possível determinar quais são as bacias a montante e/ou a jusante.  Por exemplo,  a bacia do rio 

Amazonas é representada pelo código 4 e seu afluente, o rio Xingu, é representado pelo código 42. 

Segundo Pfafstetter (1989), a codificação de uma bacia (Figura 1), em cada nível, é realizada 

da seguinte forma: 

−seleciona-se os quatro afluentes com maior área de drenagem no rio principal, que recebem 

os códigos 2, 4, 6, e 8, de jusante a montante;

−a inter-bacia entre a foz e a bacia 2 recebe código 1, a inter-bacia entre as bacias 2 e 4 recebe 

o código 3, e assim por diante até a cabeceira, que recebe o código 9;

Por  definição,  a  inter-bacia  de  código  9  possui  área  de  drenagem maior  que  a  área  de 

drenagem da bacia 8. 

Figura 1 - Procedimento de ottocodificação de uma bacia hidrográfica



Regionalização de vazões
As equações de regionalização de vazões foram estimadas por Rodriguez (2008) através de 

estudo de regionalização para a bacia do São Francisco, no qual foi desenvolvido e aplicado uma 

nova proposta conceitual para a regionalização de vazões médias e mínimas. As equações obtidas 

foram estimadas utilizando-se como variável explicativa a área de drenagem e precipitação média 

acumulada.  No  estudo  foi  criado  o  conceito  de  inércia  hídrica  e  realizada  a  adequação  da 

extrapolação das equações de regionalização utilizando coeficientes de escoamento ajustados, os 

quais foram utilizados nas regiões cujos valores dos coeficientes estimados foram superiores ao 

maior valor observado nos postos fluviométricos. 

Estimativa da disponibilidade hídrica
Como base de informações geográficas utilizou-se a  base hidrográfica do Brasil, fornecida 

pela Agência Nacional de Águas (ANA) e disponível gratuitamente na Biblioteca Virtual da ANA 

(http://www.ana.gov.br/bibliotecavirtual/solicitacaoBaseDados.asp).

A base  hidrorreferenciada  contém informações  detalhadas  para  cada  trecho de  rio,  sendo 

representada na escala do milionésimo e disponibilizada no formato shapefile (ESRI). Os principais 

bancos  de  dados  disponíveis  são  os  de  ottobacias  e  de  trechos  de  rios,  os  principais  atributos 

utilizados  no  aplicativo  foram  as  áreas  de  drenagem  a  montante  e  de  contribuição  em  cada 

segmento. A Figura 2 apresenta uma bacia hidrográfica extraída da base hidrorreferenciada.

Figura 2 - Representação das ottobacias com drenagem, disponíveis na base hidrorreferenciada



É representado na Figura  3  o  fluxograma do processo  de  criação  do banco de  dados  do 

aplicativo, sendo este constituído dos dados existentes na base hidrorreferenciada e das informações 

necessárias  para  estimar  a  disponibilidade  hídrica.  No  processo  de  inserção  das  equações  de 

regionalização de vazões no banco de dados do aplicativo, foi feita a conexão das equações com 

cada trecho da hidrografia, levando em consideração as respectivas regiões homogênias. De posse 

dos valores das variáveis independentes e da equação de regionalização, foi realizado o cálculo da 

disponibilidade hídrica e o resultado foi incorporado no banco de dados operacional do software 

produzido.

Figura 3 - Fluxograma de estimativa das vazões

Desenvolvimento do software
O software foi  desenvolvido utilizando a ferramenta de programação Borland Delphi  7.0, 

enquanto que as rotinas afetas a Sistemas de Informações Geográficas foram implementadas com a 

utilização do componente ESRI MapObjects  2.4, o qual constitui  um conjunto de funções para 

mapeamento, sendo este de uso freqüente por programadores no desenvolvimento de aplicativos 

que envolvem informações geográficas.

O software foi projetado para ser utilizado no sistema operacional Microsoft Windows 2000 

ou superior, podendo também ser executado no sistema operacional Linux ou similares por meio do 

aplicativo WINE. 

Os requisitos  de  hardware  são mínimos,  o  software  pode  ser  utilizado  em máquinas  que 

atendam aos requisitos dos sistemas operacionais citados anteriormente.



RESULTADOS E DISCUSSÃO

O aplicativo denominado DRHi-SF (Disponibilidade dos Recursos Hídricos na Bacia do São 

Francisco)  é  um  SIG  desenvolvido  para  a  visualização  e  extração  de  informações  da  base 

hidrorreferenciada e, com elas, estimar, para cada segmento da hidrografia em que houve ajuste de 

equação, as vazões média e mínimas (Q7,10 , Q90 e Q95), utilizando equações de regionalização. Ao 

DRHi-SF foram incorporadas rotinas de manipulação de mapas, que são importantes instrumentos 

para obtenção das informações desejadas.

A Figura 4 ilustra a tela de apresentação do software na qual são apresentadas, em destaque, 

as instituições que contribuíram e participaram da elaboração e desenvolvimento do aplicativo.

Figura 4 - Tela de apresentação do DRHi-SF

A Figura 5 apresenta a tela principal do aplicativo, sendo o campo 1 correspondente à lista de 

camadas visíveis; o campo 2 refere-se à ferramenta de busca e localização; o campo 3 à barra de 

ferramentas de navegação; o campo 4 ao mapa da hidrografia e o campo 5 à caixa de informações.

As  informações  de  toponímia  e  as  características  físicas  da  bacia  são  extraídas  da  base 

hidrorreferenciada, enquanto que as vazões são calculadas a partir das equações de regionalização 

de vazões (capítulo 2) e incorporadas ao aplicativo. Em qualquer segmento da hidrografia é possível 

obter dados como nome do rio, área de drenagem, área de contribuição do segmento, valores de 

vazão, precipitação equivalente e coeficiente de escoamento (Figura 6).



Figura 5 - Janela principal

Figura 6 - Exibição das informações relativas à foz do rio Paracatu

O desenvolvimento do software DRHi-SF possibilitou a interpretação dos dados geográficos 

sem a  necessidade  de  utilização  de  qualquer  outro  software  especialista,  dispensando  assim,  a 

instalação ou compra de licenças de softwares adicionais, o que representa economia financeira e a 

possibilidade  de  instalação  do  DRHi-SF  em  laboratórios  públicos  de  informática,  escolas, 

telecentros e prefeituras municipais.



CONCLUSÕES

O software  DRHi-SF permite  estimar  as  vazões  médias  e  mínimas  (Q7,10,  Q90 e  Q95)  em 

segmentos  da  hidrografia  da  bacia  do  rio  São  Francisco  onde  houve  ajuste  da  equação  de 

regionalização.
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