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RESUMO --- A integração entre modelos hidrológicos e Sistema de Informações Geográfica(SIG) 
tem se mostrado eficiente e é notória a evolução dos sistemas acoplados, quando se compara com as 
primeiras aplicações. Alguns autores têm procurado definir classes de metodologias de integração, 
algumas vezes baseados em experiências próprias no desenvolvimento e uso destes sistemas. 
Muitas vezes essas metodologias não têm uma definição clara, e baseiam-se em diversos aspectos, 
tendo-se assim uma dificuldade na análise comparativa dessas abordagens. Nesse sentido foi 
elaborado critérios com o objetivo de sistematizar as diversas abordagens existentes relacionados 
com a forma de integração, que foram os seguintes: relacionamento entre os dados, modificação no 
código fonte e grau de complexidade. Os critérios adotados para sistematização da integração entre 
modelos hidrológicos e Sistema de Informações Geográfica(SIG) mostraram-se eficientes, porém, 
devido a grande quantidade de práticas e abordagens envolvidas na área, esse trabalho assume os 
primeiros passos no processo de sistematização, servindo como base para outros trabalhos para que 
se possa acrescentar mais critérios levando em consideração outros aspectos. 
 

ABSTRACT --- The integration of hydrological models and Geographic Information System (GIS) 
has been effective and is a striking evolution of coupled systems, when compared with the first 
applications. Some authors have sought to define classes of integration methods, sometimes based 
on own experiences in the development and use of these systems. Often these methodologies are not 
clearly defined, and based on different aspects and it was therefore a difficulty in the comparative 
analysis of these approaches. In this sense was developed criteria in order to systematize the various 
existing approaches related to the form of integration, which were: the relationship between data, 
change the source and degree of complexity. The criteria adopted to organize the integration of 
hydrological models and Geographic Information System (GIS) were effective, however, due to 
large number of practices and approaches involved in this work takes the first steps in the process of 
systematization, serving as basis for further work which would add more criteria taking into account 
other aspects. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O desenvolvimento de tecnologias que auxiliem no gerenciamento dos recursos hídricos tem 

alcançado um significativo avanço nos mais variados níveis de suporte à tomada de decisão. Nesse 

contexto, nos problemas em que a variação espacial é muito importante os Sistemas de Informações 

Geográficas – SIG se destacam pela sua capacidade em coletar, armazenar, manipular e apresentar 

uma grande quantidade de dados espaciais, tais como imagens de satélite, mapas vetoriais e 

matriciais, gráficos, modelos numéricos de terreno, além de prover ferramentas avançadas para 

visualização. Além dos recursos tradicionais, Tsou e Whittemore(2001) apresentam como vantagem 

da utilização do SIG em aplicações de recursos hídricos, sua capacidade de gerar informações 

valiosas para a tomada de decisões, através da apresentação de mapas a partir da espacialização dos 

dados de saída de modelos matemáticos. 

As primeiras aplicações de SIG na hidrologia estão relacionadas com a necessidade de uma 

representação mais acurada do terreno (Sui e Maggio, 1999). Após os primeiros passos 

investigativos e exploratórios da ferramenta, observa-se o processo de iniciação da integração entre 

modelos hidrológicos e SIG, sendo as primeiras tentativas da integração ocorridas por volta de 

1990(Fotheringham e Rogerson, 1994; Goodchild et al, 1992) sendo investigado com um enorme 

esforço porém sem um produto que atingisse um resultado com eficiência comprovada sob o ponto 

de vista teórico no processo de integração dos subsistemas (Sui e Maggio, 1999); Bian, 1997). 

Os SIG integrados com modelos hidrológicos têm evoluído em uma ferramenta de grande 

importância na área de recursos hídricos, gerando assim um novo sistema, também conhecido 

dentro da área de gestão de recursos hídricos como Sistema de Suporte á Decisão Espacial (SADE). 

Vários autores têm mostrado os desafios e inconsistências do processo de integração, porém muitos 

são os avanços e benefícios no desenvolvimento dos SADE. 

Alguns autores têm procurado definir classes de metodologias de integração, algumas vezes 

baseados em experiências próprias no desenvolvimento e uso destes sistemas. Muitas vezes essas 

metodologias não têm uma definição clara, e baseiam-se em diversos aspectos, tendo-se assim uma 

dificuldade na análise comparativa dessas abordagens. A elaboração de estratégias e abordagens de 

integração é um passo de grande importância para que o gestor possa avaliar a metodologia mais 

adequada à sua realidade baseando-se em algum critério. 
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Nesse sentido esse trabalho investiga as diferentes abordagens metodológicas de integração 

entre sistemas de informações geográficas(SIG) visando sistematizar e classificar as abordagens 

existentes. 

 

2. ABORDAGENS CORRENTES 
 

A ausência de uma metodologia comum entre os diferentes trabalhos de pesquisa da 

integração entre SIG e modelos hidrológicos provoca um surgimento de dezenas de abordagens 

com semelhanças e diferenças que muitas vezes não são muito claras do ponto de vista 

metodológico.  

Um dos primeiros trabalhos a fazer avaliação das principais abordagens acerca da integração 

entre SIG e modelos hidrológicos foi o de Loague e Corwin(1998), no qual apresentam três 

estratégias de ligação: acoplamento livre, acoplamento firme e abordagem de sistema embutido. O 

acoplamento livre caracteriza-se pela transferência de dados de um sistema para o outro, onde após 

os dados serem processados por um dos sistemas, estes dados podem ser lidos pelo outro sistema, 

sabendo-se que as funcionalidades de cada sistema devem ser implementadas separadamente. O 

acoplamento firme fornece uma interface de usuário comum para ambos os sistemas, ou seja, o 

compartilhamento entre os respectivos componentes é transparente e possuem o mesmo banco de 

dados. O grau de aproximação no acoplamento firme é elevado, ao ponto do modelo incorporar 

funções do SIG e vice-versa. No sistema embutido o acoplamento de componentes de software 

ocorre dentro de um único pedido com memória compartilhada, em vez de compartilhar um único 

banco de dados e uma interface comum. 

Em um trabalho posterior, Sui e Maggio (1999) levantam os principais problemas envolvidos 

no processo, os desafios na época e apresentam quatro abordagens de integração, que apesar das 

semelhanças com as de Loague e Corwin(1998) possuem certas diferenças. As abordagens são: 

inserir funcionalidade de SIG dentro de modelos hidrológicos, inserir modelos hidrológicos dentro 

de SIG, acoplamento livre e acoplamento rígido. A abordagem “Inserir funcionalidade de SIG 

dentro de modelos hidrológicos” é adotada principalmente por modeladores hidrológicos que fazem 

uso de SIG unicamente como ferramenta de mapeamento e usualmente consideram o SIG 

conceitualmente irrelevante para os fundamentos dos modelos hidrológicos. A segunda abordagem 

“Inserir modelos hidrológicos dentro de SIG” é aplicada principalmente por meio de pacotes de 

software que são utilizados para uma variedade de necessidades na modelagem hidrológica, porém 



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos   4 
 

de maneira simplista e, segundo estes autores, esses modelos tendem a não se tornar padrão para a 

indústria e/ou que não serem validados. O “Acoplamento Livre” corresponde a uma forma de 

integração através da troca de dados no formato ASCII ou dados binários, entre vários pacotes de 

software e sem uma interface de usuário comum. Essa abordagem caracteriza-se por pouco esforço 

na programação computacional, concentrando maior atenção no processo de troca de dados. A 

última abordagem, segundo estes mesmos autores, é o “Acoplamento Firme” que caracteriza-se pela 

incorporação de modelos hidrológicos dentro de um pacote de SIG comercial quer através de macro 

ou de programação convencional (Sui e Maggio, 1999). 

No trabalho de Tsou e Whittemore (2001), os autores apresentam duas classes metodológicas 

de integração: integração de SIG/modelo e modelo/SIG. A primeira ocorre através da utilização de 

um SIG para um pré e pós tratamento de dados para ser inserido no modelo hidrológico e para 

posteriormente obter-se os resultados de forma espacializada. A segunda abordagem consiste em 

inserir as equações que regem o comportamento do transporte do solo ou da água dentro do SIG, 

seja através de uma mudança no código fonte ou através de implementação de macros. 

O aumento das aplicações do SIG em várias áreas tem exigido que novas funcionalidades 

sejam implantadas no sistema integrado, além disso, mudanças nos paradigmas da indústria de 

softwares têm contribuído para ampliação dos processos de desenvolvimento. A idéia da 

“interoperabilidade” reforçada pelo Open GIS Consortium (OGC)3 discutida por muitos 

pesquisadores da área tem mostrado a necessidade de uma maior transparência entre os 

desenvolvedores, de forma que haja uma liberdade entre suas estruturas de dados, com o objetivo de 

haver um maior crescimento e evitar monopólio de softwares proprietários. Nesse sentido, também 

tem sido exigida uma padronização dos mais variados formatos e padrões da indústria para 

simplificação dos sistemas, ou seja, de maneira geral a interoperabilidade visa exprimir a 

transferência recíproca de usuários, dados ou informações, software e outros elementos de um 

sistema para outro (Goodchild et al, 1997). 

Nesse contexto Almeida(2006) desenvolveu um sistema de apoio a decisão baseado na 

abordagem apresentada por Tsou e Whittemore (2001) de utilizar SIG como pré e pós processador 

de dados e acrescentando pacotes de simulação dentro do sistema integrado. O autor utilizou o 

OpenJUMP4, software livre e de código aberto, através dos conceitos da Programação Orientada a 

Objetos.  

                                                            
3 Consórcio internacional Open Geospatial. Todas as especificações do OGC podem ser lidas no site www.opengeospatial.org 
 
4 OpenGIS desenvolvido pela Vivid Solutions©  
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Nota-se que as diferentes abordagens apresentadas têm convergido para um avanço da 

integração, através da inclusão de novas técnicas e implementações que garantem uma otimização 

do sistema. Fallahi et al(2008) utilizou a abordagem de acoplamento livre com a utilização da 

arquitetura orientada a serviços, que é um estilo de arquitetura de software cujo princípio 

fundamental preconiza que as funcionalidades implementadas pelas aplicações devem ser 

disponibilizadas na forma de serviços, para elaboração de sistema de suporte a decisão espacial em 

forma de serviços chamado de geo-serviços.  

Diversas abordagens e metodologias têm sido aplicadas na integração entre modelos 

hidrológicos e Sistemas de Informações Geográficas(SIG). O conhecimento dessas metodologias de 

integração torna-se fundamental para o avanço das tecnologias envolvidas. A escolha por uma 

metodologia em detrimento de outra deve ser baseada num conhecimento aprofundado de todos os 

seus aspectos conceituais e de aplicabilidade. 

 

3. NOVAS ABORDAGENS 

 

De maneira geral a integração entre Sistemas de Informações Geográficas(SIG) e modelos 

hidrológicos pode ser divida em dois grupos: integração parcial e integração plena. Na integração 

parcial cada subsistema é uma entidade independente, que exige determinados tipos de dados, tipos 

e formatos de arquivos e que executa funções particulares sobre um domínio de aplicação. Na 

integração plena por sua vez, uma das tecnologias é configurada para executar as tarefas ou funções 

de outra(s) tecnologia(s). Tem-se, portanto, uma entidade singular com funções ampliadas ou 

estendidas (Rafaeli Neto, (2000)). No entanto, essa classificação não é suficiente para representar de 

forma significativa as diversidades de integrações e metodologias existentes. Nesse sentido, foram 

aplicados alguns critérios, levando em conta propriedades existentes no processo de integração, para 

a sistematização e classificação das variedades de aplicações correntes de integração. Os critérios 

elaborados foram: relacionamento entre os dados, modificação no código fonte e grau de 

complexidade. 

 

3.1. Quanto ao relacionamento entre os dados 

Essa abordagem classifica o acoplamento entre subsistemas de acordo com a proximidade 

entre os dados. Segundo Rafaeli Neto(2000) o compartilhamento de dados entre os subsistemas 
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define o seu nível de proximidade lógica. A proximidade lógica está ligada com a forma de 

relacionamento entre os dados dos subsistemas. Nesse sentido esse critério é subdividido em duas 

classes: sem compartilhamento e com compartilhamento (Figura 1). 

3.1.1. Integração sem compartilhamento 

Nesse caso a proximidade lógica é mínima ou nula, pois antes de serem utilizados pelos 

subsistemas, os dados são extraídos da estrutura de armazenamento (banco de dados ou memória) 

para um ou mais arquivos intermediários, que funcionam como ferramentas de modificação de 

formatos e estruturas para que os dados possam ser lidos pelo outro sistema. O trabalho de 

Anderson(1998) apud Rafaeli Neto(2000) pode ser enquadrado nessa classe, integrando os 

softwares AutoCad v.12 (CADD - Computer Aided Design and Draft), ArcCAD v.11.2 e ArcView 

v.2.1b (SIG) com os softwares de modelagem ambiental 3DFEMWATER (A Three-Dimensional 

Finite Element Model of WATER Flow through Satured-Unsatured Media), o qual simula o fluxo 

de água na subsuperfície, e 3DLEWASTE (A Hybrid Three-Dimensional Lagrangian-Eulerian 

Element Model of WASTE Transport through Satured-Unsatured Media), que modela o transporte 

de contaminantes.  

3.1.2. Integração com compartilhamento 

Ocorre quando a proximidade lógica é máxima, ou seja, um subsistema acessa diretamente os 

dados armazenados conforme o modelo e a estrutura de dados do outro subsistema. Os dados 

acessados ficam imediatamente disponíveis para uso, sem necessidade de operações intermediárias 

de conversão ou tradução. Nesse caso diz-se que existe um compartilhamento entre os dados no 

sistema integrado.  

No trabalho de Al-Abed et al (2005) são utilizados os modelos hidrológicos Spatial Water 

Budget Model (SWBM)5 e Hydrologic Engineering Centre–Hydrologic Modelling System (HEC-

HMS)6 para serem aplicados no gerenciamento dos recursos hídricos da bacia do Rio Zarca na 

Jordânia. Aplicam-se nesse caso duas abordagens distintas no processo de integração, uma com 

compartilhamento de dados utilizando o modelo SWBM e com o modelo HEC-HMS junto com sua 

extensão HEC-GeoHMS,  utiliza-se uma abordagem sem compartilhamento de dados. Nesse caso as 

duas metodologias mostraram-se úteis e com bom desempenho no processo de calibração dos 

modelos, porém para esse caso o HEC-HMS apresentou resultados mais aceitáveis em comparação 

com o SWBM. 
                                                            
5 Crop Modeling Systems Laboratory of the University of Florida 
6 US Army Corps of Engineers dos Estados Unidos da América 
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(a)                                                                                         (b) 

Figura 1: Critério de relacionamento entre os dados: a) com compartilhamento b) sem 

compartilhamento 

3.2. Quanto à modificação no código fonte 

A adoção de um critério que levasse em consideração a mudança no código fonte está 

relacionada com a grande variedade de abordagem com características similares, mas que não são 

suficientes claras para distinguir as variedades de integrações existentes. Nesse sentido são 

estabelecidas duas classificações. 

3.2.1. Integração externa 

Nessa classe não existe modificações no código fonte, assim o SIG e o modelo funcionam 

independentes, ou seja, não existe interface comum entre os dois subsistemas, havendo apenas uma 

transferência de dados, por meio de outro arquivo que proporciona a integração. O esforço de 

programação se concentra basicamente, sobre os mecanismos de controle de processos de 

integração, conferindo menor custo e tempo de desenvolvimento do projeto. As ineficiências desta 

abordagem estão no nível de armazenamento e de desempenho do sistema. Os arquivos de 

transferência configuram dispositivos de duplicação de armazenamento dos dados que serão 

utilizados pelos subsistemas. A construção destes arquivos usualmente exige operações de tradução 

além das operações rotineiras de leitura/gravação. A execução repetida de seqüências de 

transferência de dados em arquivos pode ser lenta e podem ser necessárias muitas operações de 

depuração para assegurar que os dados transferidos entre os subsistemas estejam corretos (Watkins 

et al, 1996).  

 

Banco de dados SIG  Modelo 
Hidrológico 

Banco de dados 

SIG
Modelo 

Hidrológico 

Ferramenta 
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3.2.2. Integração interna 

É caracterizada pela modificação no código fonte, seja pela mudança significativa no código 

por meio de uma linguagem compatível entre as duas tecnologias ou através da utilização de 

macros, de forma que haja uma interface comum entre subsistemas. Essa classe por sua vez é 

subdividida em dois tipos: SIG no modelo e modelo no SIG. 

SIG no modelo – Ocorre por meio da implementação de ferramentas de SIG dentro do 

modelo hidrológico, servindo como um auxílio na visualização de resultados dos modelos. 

Utilizado principalmente por modeladores que vêm no SIG unicamente um sistema para 

mapeamento e conceitualmente irrelevante para aplicação na modelagem hidrológica. 

Modelo no SIG – Insere funções que podem ser aplicadas para uma diversidade de 

necessidades na modelagem hidrológica. Existindo atualmente uma grande quantidade de pacotes 

disponíveis na WEB e em atualizações de software comerciais que funcionam como mecanismos 

que auxiliam na integração. 

A abordagem com modificação no código fonte tem-se mostrado eficientes, essa abordagem  

assemelha-se aos princípios do “acoplamento firme” de Loague e Corwin(1998). Muitos autores 

mostram as vantagens da utilização de uma modificação no código fonte. DE ROO(1998) apresenta 

uma integração para modelagem de vazão e transporte de sedimentos em bacias hidrográficas 

utilizando o ambiente de desenvolvimento SIG PC Raster. Segundo os autores as vantagens estão 

principalmente no melhoramento da capacidade no pré-processamento de dados e facilitando o 

manuseio dos sistemas. (PULLAR e SPRINGER, 2000) 

3.3. Quanto ao grau de complexidade 

Nas primeiras aplicações da integração entre SIG e modelos hidrológicos algumas 

deficiências foram levantadas por diversos autores, como ausência de abordagem teórica (Bian, 

1997; Sui e Maggio, 1999), deficiência na aplicação em predição e explanação de problemas 

(Wellar et al 1994), ausência de análise temporal, custo de implantação, ausência de metodologias 

que auxiliem na escolha da tecnologia, poucas aplicações (Devantier e Feldma, 1993). No entanto, o 

aumento das pesquisas no processo de integração possibilitou o avanço da tecnologia de forma que 

muitos dos problemas levantados nas primeiras aplicações foram resolvidos evoluindo para uma 

ferramenta eficiente e com grande capacidade auxílio na gestão dos recursos hídricos. Nesse 

contexto foi subdividido o critério de grau de complexidade em dois tipos: básico e avançado. 

3.3.1. Integração básica 
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Integração com funcionalidade que está limitada ao processo de processamento e visualização 

de dados e resultados. Essa abordagem é aplicada desde as primeiras interações entre os sistemas, é 

uma idéia muito difundida pelos estudiosos que vêm no SIG uma ferramenta de visualização de 

resultados. 

3.3.2. Integração avançada 

Incorpora processos mais complexos de simulação e análise do fenômeno em estudo. Essa 

abordagem exige um nível de conhecimento superior no processo de implementação, uma vez que 

necessita-se de uma abordagem que avalie sob o ponto de vista conceitual o fenômeno estudado. 

Nesse sentido os modelos hidrológicos diferentemente dos outros modelos ambientais possuem um 

conjunto bem estabelecido de normas e práticas amplamente aceitas por hidrólogos e engenheiros 

hidráulicos, e o resultado da modelagem às vezes é usado para fins de regulamentação, exigindo-se 

assim um controle mais rigoroso no desenvolvimento da integração (Sui e Maggio, 1999). Os 

trabalhos de Almeida(2006) e Fallahi et al(2008), como mostrado anteriormente,  enquadram-se 

nessa classe, uma vez que os mesmos utilizam-se de abordagens clássicas e inserem dentro dos 

sistemas integrados ferramentas de simulação e linguagem voltada a serviços, fazendo assim o a 

evolução da técnicas de integração e mostrando que muitos dos desafios levantados pelos primeiros 

pesquisadores já estão sendo cumpridos. 

Com base nos critérios abordados, foi elaborado um quadro resumo de várias aplicações, 

algumas já mostradas anteriormente e suas respectivas classificações.(Tabela 1) 

Tabela 1: Resumo de aplicações baseado nos critérios 

CRITÉRIO Classificação Aplicações 
   
 
 
 

Relacionamento 
entre os dados 

 
Com 

compartilhamento 
 

ArcGIS(AGWA) x AÇUMOD - Santos & Silva(2007) 
HEC-HMS(HEC-GeoHMS)x ArcView 3.x – Santos et al(2006) 
SWBM x ArcView – Al-Abed et al (2005) 
MAPGIS x MODFLOW – Wang et al (2007) 
 

 
Sem 

compartilhamento 
 

3DFEMWATER/ArcView v.2.1b - Anderson (1998) 
Hydrologic Model System – HMS - Oliveira e Maidment(1999) 
QUAL2E x BASINS – Yu & Schwartz(1998) 
 

   
 
 

Modificação no 
Código fonte 

 

 
Externa 

 

3DFEMWATER/ArcView v.2.1b - Anderson (1998) 
Hydrologic Model System – HMS - Oliveira e Maidment(1999) 
QUAL2E x BASINS – Yu & Schwartz(1998) 
 

 
Interna 

 

Modelo Chuva-Vazão x  SIG – Jain et al (2004) 
AÇUMOD x  OPENJUMP – Almeida (2006) 
NGFlow x ArcView – Santos & Zeilhofer(2005) 
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Grau de 
complexidade 

 

 
Básica 

 

MODFLOW x ArcView –  Tsou & Whittemore (2001)  
HEC-HMS(HEC-GeoHMS)x ArcView 3.x – Santos et al(2006) 
 

 
Avançada 

 

AÇUMOD x  OPENJUMP – Almeida (2006) 
Geo-serviços – Fallahi et al(2008) 

 

Os critérios apresentados mostram as variadas formas existentes para integração entre 

modelos hidrológicos e Sistemas de Informações Geográfica. Ao desenvolver uma integração, 

deve-se escolher a classe de acordo com aplicação para cada critério mencionado. Na análise de 

cada critério, a escolha de uma classificação no desenvolvimento do sistema integrado está 

relacionada diretamente com vários fatores, como por exemplo, o tempo disponível para 

implementação, softwares disponíveis, capacidade técnica dos usuários, caso de estudo, necessidade 

de aplicação, entre outros. O nível de acoplamento do sistema influenciará na estratégia adotada 

para integração, e o conhecimento das estratégias e abordagens implicará em uma melhor escolha 

para se atingir resultados com maior índice de confiabilidade. 

 

4. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 

Os resultados desse trabalho mostram a evolução do processo de integração em comparação 

com as primeiras práticas desenvolvidas, mostrando o SIG como uma ferramenta de fundamental 

importância para aplicações na área de recursos hídricos. Mostra-se também uma necessidade de 

um entendimento prévio dos sistemas a serem integrados, conseqüentemente a sistematização das 

abordagens envolvidas na integração é o primeiro passo para o conhecimento do sistema e 

desenvolvimento de um sistema de suporte a decisão que funcione de forma efetiva, ou seja, que 

atenda com eficiência a satisfação do usuário ou decisor. Os critérios adotados para sistematização 

da integração entre modelos hidrológicos e Sistema de Informações Geográfica(SIG) mostraram-se 

eficientes, porém, devido a grande quantidade de práticas e abordagens envolvidas na área, esse 

trabalho assume os primeiros passos no processo de sistematização, servindo como base para outros 

trabalhos para que se possa acrescentar mais critérios levando em consideração outros aspectos. 
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